
 

 
 
 
 
 
LPO-4101-01-11/2012 
P/12/160 

Poznań, dnia 28 marca 2012 r.           

 
Pani 

        Anna Kordylewska 
        Dyrektor 

      Policealnej Szkoły Centrum  
Nauki i Biznesu „ŻAK”  
w Koninie  

 
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Policealnej Szkole Centrum 
Nauki i Biznesu „ŻAK” w Koninie (dalej „Szkoła”), kontrolę w zakresie wywiązywania się przez Szkołę 
z obowiązków dotyczących wykazywania w systemie informacji oświatowej danych o liczbie słuchaczy oraz 
rzetelności przekazywania danych o liczbie słuchaczy w celu uzyskania dotacji od Miasta Konina, w okresie od 
1 września 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 
20 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor 
niniejsze wystąpienie pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nieprzestrzeganie ustawowych zasad wykazywania 
w systemie informacji oświatowej danych o liczbie słuchaczy, stanowiących podstawę ustalania części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Konina. Pozytywnie natomiast, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli ocenia przekazywanie danych o liczbie słuchaczy w poszczególnych 
miesiącach, służących obliczaniu i przekazywaniu przez Miasto Konin należnej Szkole dotacji.  
1.  Szkoła w sposób prawidłowy realizowała zadania i spełniała wymogi określone w art. 82, 84 i 85 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2. Statut Szkoły zawierał wymagane zapisy dotyczące: nazwy, typu, 
celu i zadań szkoły; osoby prowadzącej szkołę; jej organów oraz zakresu ich zadań; organizacji szkoły; praw 
i obowiązków pracowników oraz uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy 
uczniów; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły oraz zasady przyjmowania uczniów.  

Szkoła prowadziła księgę uczniów zgodnie z wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji3. 

                                                 
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. 
3 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. 
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Liczba słuchaczy wg stanu na dzień 30 września 2009 r. ujęta w bazie systemu informacji oświatowej 
(„zestawienie zbiorcze z dnia 5. października 2009 r. – spis 30 września 2009”) wynosiła 342 osoby. Według 
księgi uczniów i dzienników lekcyjnych, rzeczywista liczba słuchaczy na ostatni dzień września 2009 r. wynosiła 
natomiast 241. Dane o liczbie słuchaczy ujętych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 
2009 r. zostały potwierdzone przez Panią Dyrektor, pełniącą ówcześnie stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły. 
W 2010 r. i 2011 r. w systemie informacji oświatowej ujęto odpowiednio o 4 i 3 osoby więcej niż wynosiła 
rzeczywista liczba uczniów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji 
oświatowej4, podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, 
poprawności i zgodności tych danych ze stanem faktycznym.  

NIK zwraca uwagę, że dane zamieszczane przez Szkołę w systemie informacji oświatowej stanowiły 
podstawę ustalania części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Konina. Wykazanie większej liczby uczniów 
w 2009 r. mogło spowodować uzyskanie w 2010 r. przez Miasto Konin części oświatowej subwencji ogólnej 
w kwocie większej od należnej o 272.706,98 zł5  
Z kolei, w latach 2011 i 2012, Miasto Konin uzyskało kwoty subwencji większe od należnych odpowiednio 
o 11.724,12 zł i co najmniej 8.793,09 zł, z powodu wskazanego wyżej zawyżenia liczby uczniów wg stanu na 
dzień 30 września 2010 r. i 2011 r.  
Szkoła terminowo przekazywała bazy danych oświatowych do Urzędu Miejskiego w Koninie. 
2.  Szkoła, wykonując obowiązek przekazywania do Urzędu Miejskiego w Koninie danych o liczbie 
słuchaczy (w formie miesięcznych informacji) nie zapewniła zgodności tych danych ze stanem faktycznym. 
Stwierdzone różnice pomiędzy liczbą słuchaczy zamieszczonych w informacjach a rzeczywistą liczbą wynikającą 
z dokumentacji nauczania, w poszczególnych miesiącach okresu objętego kontrolą, wyniosły od jednej do 
28 osób. W konsekwencji, Szkoła uzyskiwała kwoty dotacji mniejsze od należnych w następujących 
wysokościach: 515 zł (2009 r. wrzesień - grudzień), 1.106 zł w 2010 r. (ustalenie organu dotującego) i 14.945 zł 
w 2011 r. W jednym przypadku wykazano o jedną osobę więcej – październik 2009 r. Z tego tytułu Szkoła 
uzyskała dotację większą od należnej o 103 zł. Według wyjaśnień Pani Dyrektor przyczyną stwierdzonych 
nieprawidłowości był brak właściwego systemu ewidencyjnego (w formie elektronicznej) a ręczne liczenie, na 
podstawie księgi uczniów (jak prowadziła Szkoła) nie gwarantowało rzetelnych danych.  
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań zapewniających 
zgodność danych zamieszczanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września każdego roku 
oraz danych przekazywanych do organu dotującego z rzeczywistą liczbą słuchaczy Szkoły.  

 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Panią Dyrektor w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 
lub przyczyn niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu 
umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, 
o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.  

 

 
 
 

                                                 
4 Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm. 
5 Miasto Konin w 2010 r. nie otrzymało części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu funkcjonowania na terenie miasta Konina Policealnej 
Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – podstawa protokół kontroli NIK z dnia 20 lutego 2012 r.  


