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Pan 
Roman Leniec  
Prezes Zarządu 
Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.  
w Pile 

 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej „ustawa 
o NIK”), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile 
(dalej „Centrum”) 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 pilskiego, w okresie od września 2009 r. do grudnia 2011 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu  
11 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 wywiązywanie się z obowiązków w zakresie prowadzenia 
baz danych oświatowych oraz przekazywania Starostwu Powiatowemu w Pile danych o liczbie uczniów, 
służących ustalaniu dotacji należnej szkołom wchodzącym w skład Centrum.  

1. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Centrum były zaewidencjonowane w rejestrze szkół i placówek 
niepublicznych oraz posiadały uprawnienia szkół publicznych. W skład Centrum wchodziły szkoły: technikum 
zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa, medyczna szkoła policealna, policealne studium zawodowe, liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz uzupełniające 
technikum dla dorosłych. Statuty tych szkół uwzględniały postanowienia określone w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty2, w tym dotyczące obowiązków uczniów i słuchaczy oraz przypadków,  
w których mogą oni być skreśleni z listy uczniów szkoły.  

2. Księgi uczniów poszczególnych szkół były prowadzone chronologicznie, zgodnie z § 4 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 dokumentacji3. W księgach uczniów odnotowane były przypadki skreślenia ucznia ze szkoły oraz 
przyczyny tych skreśleń. 
 3. Dane o liczbie uczniów przekazywane, w latach 2009-2011, do Starostwa Powiatowego w Pile 
w comiesięcznych informacjach, sporządzane w związku z postanowieniami uchwał Rady Powiatu w Pile 

                                                           
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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nr XXXI/264/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. i nr XXXVIII/473/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.4, były zgodne 
z dokumentacją przebiegu nauczania. 

4. Liczba uczniów w szkołach wchodzących w skład Centrum, według stanu na 30 września w latach 
2009-2011, ujęta w bazach danych systemu informacji oświatowej5 i przekazana do Starostwa Powiatowego 
w Pile, wynosiła odpowiednio 1.106, 1.008 i 948 i była zgodna z liczbą uczniów zaewidencjonowanych 
w księgach uczniów. Dane te były również zgodne z liczbą uczniów ujętych w dziennikach lekcyjnych. 

5. Wchodzące w skład Centrum szkoły, realizując obowiązek wynikający z art. 90 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty, podawały przed dniem 30 września Starostwu Powiatowemu w Pile, dane o planowanej 
liczbie uczniów w roku następnym, istotnie różniące się od rzeczywistej liczby uczniów. Planowana na 2009 r. 
liczba uczniów była o 2.114 większa od faktycznej liczby w dniu 30 września. W roku następnym, z planowanej 
liczby uczniów 3420, do szkół uczęszczało 1.008, a z planowanej na 2011 r. liczby 1.720 uczniów, do 
wchodzących w skład Centrum szkół uczęszczało 772. 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.  

 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych 

i nie oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK. 
 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 i uwag zawartych w tym 
wystąpieniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Uchwały regulujące tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach 

szkół publicznych. 
5 System informacji oświatowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, 

poz. 463 ze zm.). 


