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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

„ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Zespole Prywatnych Szkół 

Średnich w Lesznie („Zespół Szkół”)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 miasta Leszna, 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 

kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wywiązywanie się 

z obowiązków w zakresie prowadzenia baz danych oświatowych oraz przekazywania Urzędowi Miasta Leszna 

danych o liczbie uczniów, służących ustalaniu dotacji należnej szkołom, wchodzących w skład Zespołu Szkół. 

1. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół były zaewidencjonowane w rejestrze szkół 

i placówek niepublicznych oraz posiadały uprawnienia szkół publicznych. W skład Zespołu wchodziły następujące 

szkoły: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Statuty tych szkół uwzględniały postanowienia określone w art. 84 ust. 2 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2, w tym dotyczące obowiązków słuchaczy oraz przypadków, 

w których mogą oni być skreśleni z listy uczniów szkoły. 

Stwierdzono, że w statucie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w § 6 błędnie odwoływano się do 

§ 25, zamiast do § 26 tego statutu w kwestii dotyczącej przyczyn skreślania z listy słuchaczy.  

2. W Zespole Szkół, prowadzono trzy księgi słuchaczy (dla każdej szkoły osobno), zgodnie z § 4 ust.1 

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. W trzech przypadkach wpisów w księdze słuchaczy dokonano 

niechronologicznie, co było niezgodne z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia. Ponadto, w księdze słuchaczy 

dokonywano sprostowań błędów i oczywistych omyłek niezgodnie z § 22 ww. rozporządzenia nie wpisując 

właściwych danych kolorem czerwonym oraz nie podając daty dokonania sprostowania.  

W księdze słuchaczy odnotowano przypadki skreśleń słuchaczy ze szkoły oraz przyczyny tych skreśleń. 

Spośród 220 decyzji Pani Dyrektor w sprawie skreślenia z listy słuchaczy, wydanych w okresie od września 2009 

r. do grudnia 2011 r., w 91 przypadkach w roku 2010 oraz 72 przypadkach w roku 2011 podstawą skreślenia było 

nieuczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Zespół Szkół zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXXV/405/2009 z dnia 27 

sierpnia 2009 r. oraz Nr VI/75/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zobowiązany był do 10 następnego miesiąca podać 

liczbę słuchaczy na pierwszy dzień danego miesiąca.  

Zespół Szkół podawał, w informacjach do Starostwa, mniejszą liczbę słuchaczy niż wynikało to 

z dokumentacji nauczania. Stwierdzone błędy polegały na podawaniu zaniżonej (od jednego do 16) 

w porównaniu z rzeczywistą liczbą słuchaczy. Zespół Szkół w wyniku tych rozbieżności uzyskał, w okresie 

objętym kontrolą, dotacje w kwotach mniejszych od należnych odpowiednio o 20.499,76 zł i 7.765,04 zł. 

Informacje o liczbie słuchaczy w poszczególnych miesiącach (tzw. „zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji”) 

w latach 2010-2011 były składane terminowo.  

4. Zespół Szkół terminowo przekazywał do Urzędu Miasta Leszna, bazy danych oświatowych4. Przekazane do 

Starostwa dane o liczbie słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół (liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych – stan na 30 września 2009 r. oraz stan na 30 

września 2010 r.), nie odpowiadały faktycznej liczbie słuchaczy w tych szkołach. W latach 2009-2010 w systemie 

informacji oświatowej wykazano odpowiednio o 9 i 5 słuchaczy mniej niż wynikało to z dzienników lekcyjnych 

i ksiąg uczniów.  

5. NIK zwraca uwagę, że Zespół Szkół realizując obowiązek wynikający z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty, podawał przed dniem 30 września dane o planowanej liczbie słuchaczy w roku następnym istotnie 

różniące się od rzeczywistej liczby uczniów dotowanych szkół. W 2009 r. planowana liczba słuchaczy w stosunku 

                                                           
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.  
3 Dz. U. Nr 23, poz.225 ze zm. 
4 Bazy danych oświatowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze 
zm.). 
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do rzeczywistej w dniu 30 września, była większa o 134 słuchaczy (22%). W roku 2010 planowana liczba 

słuchaczy była większa od rzeczywistej w dniu 30 września o 72 słuchaczy (13,4%) a w roku następnym 2011, 

z planowanej liczby 604 słuchaczy, do Zespołu Szkół uczęszczało 407 (32,6%). Planowana liczba słuchaczy 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 wnosi o:  

1)  podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów formalnych w prowadzeniu dzienników i 

ksiąg słuchaczy, 

2)  zapewnienie przekazywania w comiesięcznych informacjach do Urzędu Miasta Leszna danych o liczbie 

słuchaczy, zgodnych z dokumentacją przebiegu nauczania,  

3)  zapewnienie wprowadzania do bazy systemu informacji oświatowej danych o liczbie słuchaczy, 

zgodnych ze stanem faktycznym. 

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 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 Pani Dyrektor 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 mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.  

 

 

 

 

 

 

 

 


