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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 Edukacji Lubasz Sp. z o.o. 
w Lubaszu (zwana dalej Szkołą lub Spółką), kontrolę wywiązywania się z obowiązków dotyczących wykazywania 
w systemie informacji oświatowej danych o liczbie słuchaczy oraz rzetelności przekazywania danych o liczbie 
słuchaczy w celu uzyskania dotacji od powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego, w okresie od września 2009 r. do 
grudnia 2011 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 
18 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu 
Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wywiązywanie się 
z obowiązków w zakresie prowadzenia baz danych oświatowych oraz przekazywania Starostwu Powiatowemu 
w Czarnkowie, danych o liczbie uczniów, służących ustalaniu dotacji należnej szkołom, prowadzonym przez 
Spółkę.  

1. Spółka w okresie od września 2009 r. do grudnia 2011 r. prowadziła pięć następujących szkół dla 
młodzieży: Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Prywatna Szkoła Policealna (kształcąca 
w zawodzie ratownik medyczny), Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz cztery szkoły dla dorosłych: Liceum 
Profilowane, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające i Prywatna Szkoła Policealna. 
Wszystkie szkoły prowadzone przez Spółkę były zaewidencjonowane w rejestrze szkół i placówek niepublicznych 
oraz dysponowały decyzjami o nadaniu uprawnień szkół publicznych. Stosowane statuty zawierały postanowienia 
wymagane dyspozycją art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2. Zgodnie z art. 84 ust. 
1 ustawy o systemie oświaty upoważnionym do nadania statutów jest osoba prowadząca szkołę. Stwierdzono, że 
statuty zostały podpisane wyłącznie przez Panią Renatę Małecką, wiceprezesa Spółki, nie zostały natomiast 
                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.  
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nadane przez Zarząd Spółki w formie uchwały (art. 208 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych3). Nadanie statutu 
szkole niepublicznej przekracza bowiem zakres pojęcia zwykłych czynności spółki.  

 2. W Spółce prowadzono wspólną dla wszystkich szkół, księgę uczniów. Było to niezgodne z § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji4 (dalej w skrócie: rozporządzenie w sprawie dokumentacji). Zgodnie 
z ww. przepisem, księgę uczniów prowadzi się dla każdej szkoły oddzielnie. Części wpisów w księdze uczniów 
(9 na 589 wpisy, co stanowiło 1,5%,) niezgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia dokonano niechronologicznie. 
W księdze uczniów odnotowano, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, datę ukończenia 
szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie księgi 
uczniów były Justyna Krotecka – pracownik kancelaryjny i kasjer szkół a od 4 kwietnia 2011 r. – Magdalena 
Dymek. 

Spośród 15 decyzji Dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów (słuchaczy), wydanych w okresie od 
września 2009 r. do grudnia 2011 r., w 10 przypadkach (co stanowiło 66%), podstawą skreślenia było 
nieuczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. NIK pozytywnie ocenia dokumentowanie obecności 
uczniów (słuchaczy) na zajęciach edukacyjnych.  
  3. Dane o liczbie uczniów (słuchaczy), przekazywane w comiesięcznych informacjach do Starostwa 
Powiatowego w Czarnkowie, sporządzane w związku z postanowieniami uchwały Rady Powiatu Nr XV/122/2008 
z dnia 22 stycznia 2008 r. oraz Nr IX/81/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.5, w 40 przypadkach różniły się od liczby 
uczniów ujętych w dokumentacji przebiegu nauczania. Stwierdzone błędy polegały na podawaniu zaniżonej (od 
jednego do 10) – w porównaniu z faktyczną, liczby uczniów (słuchaczy) oraz na podaniu zawyżonej (od jednego 
do dwóch)- w porównaniu z faktyczną liczbą uczniów. Spółka, w wyniku tych rozbieżności uzyskała w latach 2009 
i 2011 dotacje, w kwotach większych od należnych odpowiednio o 720,97 zł, i 3.575,02 zł. W 2010 r., 
przekazanie nierzetelnych danych spowodowały uzyskanie dotacji o 5.583,96 zł mniejszej niż należna.  

4. Spółka, w 2009 r., przekazała do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, bazę danych oświatowych6 
jeden dzień po terminie, o którym mowa § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 16 
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między 
bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych7. W latach 2010- 2011 bazy danych 
oświatowych były przekazywane terminowo. 

Przekazane do Starostwa dane o liczbie uczniów szkół prowadzonych przez Spółkę (liceum profilowane 
– stan na 30 września 2009 r., liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów 
zasadniczych szkól zawodowych, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa – stan na 30 września 2010 r. oraz 
Liceum profilowane, szkoła policealna – stan na 30 września 2011 r.) nie odpowiadały jednak faktycznej liczbie 
uczniów, w tych szkołach. Różnica wynosiła od jednego do trzech uczniów. W konsekwencji, powiat 
czarnkowsko-trzcianecki uzyskał niższą od należnej, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w 2009 r. 
(o 8.037,68 zł). Ponadto, powiat czarnkowsko-trzcianecki uzyskał wyższą od należnej kwotę części oświatowej 
subwencji ogólnej  w 2010 r. o 3.067,98 zł oraz co najmniej o 1.142,23 zł w 2011 r. (obliczone według 
parametrów jak dla roku 2010 r.). W okresie objętym kontrolą, bazę systemu informacji oświatowej sporządzały 
Arleta Iwanicka i Katarzyna Wojtkowiak-Żaczek. 

NIK zwraca uwagę, że planowanie liczby uczniów do 30 września roku poprzedzającego udzielenie 
dotacji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, istotnie odbiegało od liczby uczniów 
wykazywanych w bazie SIO na dzień 30 września danego roku przekazywanej na podstawie § 16 rozporządzenia 
w sprawie SIO. W latach 2009 – 2011 liczba uczniów (słuchaczy) była większa od liczby wykazywanej 
w systemie informacji oświatowej odpowiednio o 428, 519, 275 osób. Planowana liczba uczniów nie stanowi 
wprawdzie podstawy udzielenia dotacji, NIK zwraca jednak uwagę na to, że służy ona do konstruowania budżetu 
powiatu na następny rok.  

 
 

                                                           
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
5 W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. 
6 Bazy danych oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, Dz.U. Nr 49 poz. 463 ze zm.,  
7 Dz. U. Nr 277 poz. 2746 ze zm.  
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 
1) nadanie statutów szkołom przez Zarząd Spółki,  
2) zaprowadzenie księgi uczniów (słuchaczy) oddzielnie dla każdej szkoły prowadzonej przez Spółkę 

i dokonywanie wpisów chronologicznie według dat przyjęcia uczniów (słuchaczy) do szkoły, 
3) zapewnienie przekazywania w comiesięcznych informacjach do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, 

danych o liczbie uczniów, zgodnych z dokumentacją przebiegu nauczania,  
4) zapewnienie wprowadzania do bazy systemu informacji oświatowej danych o liczbie uczniów, zgodnych 

ze stanem faktycznym i terminowe jej przekazywanie. 
 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 
przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
informacji o sposobie wykorzystania uwag wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji 
wniosków 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 Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych 
w tym wystąpieniu. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


