
 
 

 
 

 
LRZ-4101-021-07/2014 

P/14/111 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 
 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/14/111 – Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2014. 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Kazimierz Ramocki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91512 z dnia 15 września 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str.1 - 2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu ( w dalszej treści – PWSZ lub Uczelnia). 

Kierownik 
jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Maciaszczyk – Rektor PWSZ od dnia 9 czerwca 2012 r., poprzednio Rektorem 
był Pan Kazimierz Jaremczuk. 
(dowód: akta kontroli str. 3 - 4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Uczelnia opracowała Strategię swojego rozwoju, po analizie czynników i tendencji 
zmian społeczno-gospodarczych w najbliższym otoczeniu, tj. w subregionie 
tarnobrzeskim i województwie podkarpackim. W Strategii opracowanej w 2014 r. 
i w równolegle przyjętych strategiach wydziałowych uwzględniono czynniki 
społeczno-gospodarcze, demograficzne mające wpływ na perspektywy zatrudnienia 
absolwentów Uczelni.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że wdrożone strategie działania oraz zmiany 
strukturalne i organizacyjne przeprowadzone w ostatnich latach na Uczelni, m. in. 
skutkujące wygaszaniem pewnych kierunków kształcenia o charakterze 
ogólnoakademickim i wdrażaniem nowych kierunków o charakterze praktycznym, 
wychodzi naprzeciw zadaniom i kierunkom rozwoju przyjętymi przez samorząd 
województwa podkarpackiego w dokumentach pn. Strategia Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020.  

W kontroli ustalono, że przygotowane przez Uczelnię zmiany były poprzedzone 
konsultacjami, sondażami wśród lokalnych pracodawców. Podjęte przez Uczelnię 
działania miały na celu przygotowanie/dostosowanie kierunków i programów studiów 
dla potrzeb oczekiwanych przez rynek pracy. Również – rzetelny w ocenie NIK – 
monitoring losów absolwentów, był skutecznym narzędziem pozwalającym na ocenę 
dotychczasowej działalności PWSZ i wyznaczaniem dalszych perspektyw.  

Uczelnia wdrożyła szereg procedur wewnętrznych pozwalających m. in. na ocenę 
jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach. Wprowadzono interesariuszy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  

 

Ocena ogólna z 
uzasadnieniem1 
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zewnętrznych (pracodawcy, administracja samorządowa, studenci) do procesu 
przygotowania kierunków i planów studiów oraz do oceny ich realizacji. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli faktyczna ocena wprowadzonych zmian będzie 
wynikała z konfrontacji wiedzy i umiejętności absolwentów nowo uruchomionych 
kierunków studiów z realiami rynku pracy. Do czasu kontroli Uczelnię opuszczali 
absolwenci aktualnie wygaszanych kierunków studiów. Analizy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tarnobrzegu (w dalszej treści PUP)  sporządzone na koniec roku 
2013 wykazały wprawdzie, że absolwenci Uczelni należeli do czołówki zawodów 
nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, ale wykazały jednocześnie, że absolwenci 
szkół wyższych stanowili marginalny procent w populacji osób bezrobotnych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena dokumentów programowych, w których określono 
założenia dotyczące rozpoznawania potrzeb rynku pracy  
w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów.  

1.1 Strategie rozwoju Uczelni. Struktura organizacyjna Uczelni (wydziały) 
i kierunki kształcenia.  

 

PWSZ działała na podstawie Statutu – uchwały Senatu nr 10/2012 z dnia 20 marca 
2012 r. Aktualną w trakcie kontroli wersję Statutu uchwalono w dniu 30 czerwca 
2014 r. 

Statut określał kompetencje organów Uczelni. Do zadań i kompetencji Senatu 
należało m. in.: ustalanie limitu przyjęć na studia, podejmowanie uchwał w sprawach 
utworzenia i likwidacji kierunku studiów oraz ustalanie strategii rozwoju uczelni, 

Do kompetencji innego organu kolegialnego – Konwentu, należało wyrażanie 
stanowiska w sprawach Uczelni przedkładanych przez Rektora, a w szczególności 
m. in.: 

• rozwoju Uczelni, w zakresie dydaktyki i prowadzonych badań naukowych, 

• działań Uczelni w zakresie tworzenia nowy kierunków studiów lub specjalności, 

• wspieranie działań promocyjnych Uczelni, 

• współdziałanie w organizacji praktyk zawodowych studentów, 

• promowania Uczelni i jej absolwentów. 

W skład Konwentu poza przedstawicielami Uczelni, wchodzili jeszcze m. in. 
przedstawiciele: 

• instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych z którymi 
Uczelnia podpisała umowę o współpracy, 

• przedsiębiorców i instytucji finansowych, z którymi Uczelnia podpisała umowę  
o współpracy, 

• przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi Uczelnia ma podpisana 
umowę o współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 5 - 29 ) 
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Działania Rektora - z tytułu nadanego Statutem prawa do tworzenia, przekształcania 
i likwidacji wydziałów oraz stanowiska w tej sprawie przywołanych powyżej ciał 
kolegialnych Uczelni, doprowadziły w okresie lat objętych programem kontroli do 
zmian w strukturze organizacyjnej PWSZ. Zmieniono nazwy i kompetencje 
Wydziałów funkcjonujących w ramach Uczelni oraz profile kształcenia/kierunki 
realizowane w ramach wydziałów. 

Struktura Wydziałów i kierunków kształcenia Uczelni w poszczególnych latach 
akademickich objętych kontrolą przedstawiała się następująco: 

2012/13  

Do dnia 29 stycznia 2013 r.: 

• Wydział Pedagogiki – kształcenie na kierunku ogólnoakademickim – pedagogika, 

• Wydział Socjologii - kształcenie na kierunku ogólnoakademickim – socjologia 
(rozpoczęto proces likwidacji tego kierunku), 

• Wydział Zarządzania - kształcenie na kierunku ogólnoakademickim – 
zarządzanie oraz na uruchomionym w tym roku, nowym kierunku 
ogólnoakademickim – turystyka i rekreacja. 

Od dnia 29 stycznia 2013 r. dokonano restrukturyzacji wydziałów. Utworzono 
2 wydziały:  

• Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (z Wydziału Pedagogiki 
i Wydziału Socjologii), zachowujący kierunki studiów przywołanych 
wydziałów, 

• Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych – kształcący na kierunku 
zarządzanie oraz Turystyka i rekreacja. 

2013/14 

Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych – funkcjonowała pedagogika, 
zlikwidowano socjologię, rozpoczęto uruchamianie nowego kierunku o profilu 
praktycznym – bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych – kontynuowano kształcenie 
w zakresie zarządzania oraz turystyki i rekreacji (profile ogólnoakademickie). 

W dniu 25 czerwca 2013 r. Senat PWSZ podjął uchwałę w sprawie opisu efektów 
kształcenia na kierunku pedagogika – profil praktyczny.  

W tym samym dniu podjęto również drugą uchwałę - w sprawie opisu efektów 
kształcenia na kierunku zarządzanie – profil praktyczny oraz na kierunku turystyka 
i rekreacja – profil praktyczny. 

 Spełniono w ten sposób warunek pozwalający na uruchomienie kształcenia na ww. 
kierunkach w profilu praktycznym - postawiony w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym2. Kierunki o profilu praktycznym – 
Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja w rozpoczynającym się w trakcie kontroli 
roku akademickim 2014/15 nie zostały jeszcze uruchomione. Podjęto natomiast 
decyzję o całkowitej likwidacji kierunku – Zarządzanie. Starania o zmianę profilu 
tego kierunku na profil praktyczny, stały się wobec tego bezprzedmiotowe. 

(dowód: akta kontroli str. 5 – 29, str. 30, str. 31 – 41) 

                                                      
2 (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 
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Udzielając wyjaśnień w sprawie perspektyw/kontynuowania kształcenia na kierunku 
Pedagogika Pani Beata Zięba – Kołodziej Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych przekazała, m. in. że w niedalekiej przyszłości PWSZ jako 
jedyna na pograniczu województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego 
kształcić będzie mogła na kierunku Pedagogika profil praktyczny.  

Kształcenie na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza i praca 
z rodziną przygotowuje studentów do pełnienia roli asystenta rodziny, ( …) a na 
specjalności: resocjalizacja do pracy z osobami przejawiającymi zaburzenia 
w społecznym funkcjonowaniu oraz do budowania lokalnych strategii 
profilaktycznych. 

Ze względu na sytuacje demograficzną – również na Podkarpaciu: potrzebne będą 
profesjonalnie przygotowane osoby, w tym pedagodzy , którzy podejmować będą 
działania m. in. w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, 
ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii – dla osób starszych. ( …) W planach 
modelu kształcenia na kierunku pedagogika uwzględniono moduł przedmiotów 
z zakresu pracy z osobami w późnej dorosłości. 

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych – Pan Aleksander Kasprzyk 
podał w wyjaśnieniach, że kształcenie studentów na kierunku Turystyka i rekreacja – 
profil praktyczny wpisuję się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego, 
Strategię Rozwoju Województwa Powiatu Tarnobrzeskiego i Strategię Rozwoju 
Miasta Tarnobrzeg. Kształcenie w omawianym zakresie tj. na profilu praktycznym 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wydziałową Radę Pracodawców. Kierunek 
(…. ) może stać się odpowiedzią na zapotrzebowanie specjalistów, którzy są 
przygotowani do pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, a także do podjęcia 
własnych inicjatyw gospodarczych związanych z usługami rekreacyjno-
turystycznymi w województwie podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. 

(dowód: akta kontroli str. 43’ - 59) 

2014/15 

Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych – funkcjonowała Pedagogika 
i Bezpieczeństwo wewnętrzne, rozpoczęto uruchamianie nowego kierunku o profilu 
praktycznym – Pielęgniarstwo, 

Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych – funkcjonowała Turystyka 
i rekreacja, rozpoczęto proces likwidacji kierunku – Zarządzanie, rozpoczęto 
uruchamianie nowego kierunku o profilu praktycznym – Finanse i rachunkowość. 

(dowód: akta kontroli str.30) 

 

Zmiany w strukturze organizacyjnej PWSZ były zgodne z nową strategią rozwoju 
Uczelni na lata 2014 – 2020 – przyjętej uchwałą Senatu Nr 12/2014, z dnia 25 
marca 2014 r. (w dalszej treści Strategia). 

Przyjęcie nowej Strategii z kolei wynikało z analizy zmian w globalnym otoczeniu 
oraz uwzględnieniu w nowym planie dla PWSZ czynników społeczno-
gospodarczych, czynników demograficznych i charakteru regionu w jakim 
funkcjonowała Uczelnia. 

Strategia odnosząc się do regionu w którym działała Uczelnia – m. in. składając 
ofertę co do możliwości kształcenia na poziomie wyższym głownie dla jego 
mieszkańców - wyraźnie zdefiniowała ten region.  Podano, że są to powiaty: 



 
 

6 

 

tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, janowsko-lubelski, 
sandomierski, opatowski i staszowski. 

Oferta Uczelni kierowana była zatem głównie do mieszkańców/absolwentów szkół 
średnich z terenu dawnego województwa tarnobrzeskiego. W skład tego 
województwa, funkcjonującego do wejścia w życie reformy administracyjnej, 
wchodziły w całości lub w części wszystkie ww. powiaty. 

Analizy ilościowe zamieszczone w Strategii m. in. z zakresu perspektyw 
demograficznych, rynku pracy – w tym liczby funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych, stopy bezrobocia - w tym bezrobocia według wykształcenia, w tym 
wśród osób z wykształceniem wyższym, odnosiły się do każdego z powiatów 
oddzielnie oraz do zdefiniowanego powyżej regionu jako całości. 

Dokonano również analizy jakościowej każdego powiatu pod względem 
posiadanych potencjałów gospodarczych (charakter gospodarki, zasoby naturalne, 
dominujące gałęzie przemysłu) oraz zaprezentowano kluczowe podmioty 
gospodarcze funkcjonujące na terenie wyżej wymienionych powiatów. 

W Strategii podano również, że (wybrane fragmenty związane z tematyką kontroli): 

• ważnym elementem działalności Uczelni jest integracja z regionalnym 
środowiskiem gospodarczym i otoczeniem społecznym, 

• misją PWSZ jest wszechstronne przygotowanie studentów do skutecznego 
konkurowania na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy ( …), 

• programy nauczania, w ramach poszczególnych kierunków studiów, będą 
modyfikowane i tworzone we współpracy z przedsiębiorcami, praktykami 
i lokalnym biznesem ( … ), 

• prowadzony też będzie ciągły monitoring losów absolwentów, co przyczyni się do 
zdobywania informacji wykorzystywanych do dalszego rozwoju Uczelni 
i dostosowywania programów nauczania do potrzeb rynku pracy.  

We wstępie do Strategii podano, że uwzględniono informację oraz postulaty 
pochodzące ze strategii wyżej wymienionych powiatów oraz inne wymagania 
zamieszczone w cytowanych przez Strategię źródłach. Na liście ww. źródeł 
zamieszczono m. in. (łącznie 23 pozycji): 

• Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 
( …), 

• Strategię rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 ( … ), 

• Diagnoza sytuacji społeczno–gospodarczej województwa podkarpackiego – 
projektu strategii rozwoju województwa ( …) 

oraz strategię rozwoju wszystkich cyt. powyżej powiatów (ziemskich) i Miasta 
Tarnobrzeg (powiatu grodzkiego).  

(dowód: akta kontroli str. 73 - 117) 

 

Uchwalenie w I kwartale 2014 r. „nowej” Strategii dla rozwoju Uczelni, poprzedziły 
uchwały ws. „nowych” strategii rozwoju jednostek organizacyjnych – wydziałów. 

Rada Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych podjęła uchwałę w tej sprawie 
w dniu 28 marca 2014 r., Rada Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
w dniu 16 maja 2014 r. 
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W strategia rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – podano 
m. in., że przygotowanie praktyczne absolwentów prowadzonych na Wydziale 
kierunków kształcenia oraz działania zwiększające ich kreatywność 
i przedsiębiorczość, przekładają się na ich zatrudnianie nie tylko w rejonie 
Podkarpacia.  

Poświęcono cały rozdział strategii wizji kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo – 
nowego kierunku o profilu praktycznym uruchomianego na Uczelni w roku 
akademickim 20014/15. 

W strategii rozwoju Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych odniesiono się 
do uwarunkowań lokalnych – oferowane kierunki muszą odpowiadać potrzebom 
regionu, a także zwiększyć szanse edukacyjne lokalnej młodzieży, która często ze 
względów ekonomicznych, nie jest w stanie wyjechać do dużych ośrodków 
akademickich.  

Przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne winny przyczyniać się nie tylko do 
poprawy szans na znalezienie zatrudnienia przez absolwenta, lecz także do 
założenia przez niego własnej działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 118 – 136, str. 137 - 150) 

 

Przed uchwaleniem przywołanych powyżej „nowych” strategii, Uczelnia i jej 
Wydziały działały w oparciu o strategiczne plany rozwoju opracowane i uchwalone 
w 2012 r. Strategie te, traktujące misję i wizję Uczelni oraz jej Wydziałów w sposób 
bardziej ogólny, w mniejszym stopniu odnosiły się do uwarunkowań wynikających 
lokalnych uwarunkowań, aktualnej sytuacji gospodarczo-społecznej regionu oraz do 
potrzeby praktycznego wykorzystania zdobytego wykształcenia przez absolwentów. 

(dowód; akta kontroli str. 189 – 204) 

 

1.2.  Wykorzystanie założeń Strategii oraz informacji płynących z rynku pracy 

do kształtowania planów studiów.  

 

Wykazano, że „nowa” Strategia powstawała, równocześnie z przekształcaniem 
struktury organizacyjnej Uczelni, zmianą Wydziałów, uruchamianiem nowych 
kierunków kształcenia i wygaszaniem kształcenia na dotychczasowych kierunkach. 

PWSZ od 2013 r. dokonuje zmian w profilu kształcenia, przechodząc z profilu 
ogólnoakademickiego na profil praktyczny, co znalazło odzwierciedlenie 
w założeniach Strategii.  

Wykazano jednocześnie w kontroli, że zmiany w Strategii oraz działania Uczelni, 
o których mowa powyżej były poprzedzone analizą lokalnego rynku pracy oraz 
konsultacjami z przedstawicielami podmiotów gospodarczych i organizacji mających 
realny wpływ na sytuację lokalnego rynku pracy. 

Uzasadniając potrzebę utworzenia nowego kierunku kształcenia – Pielęgniarstwo 
o profilu praktycznym – wykazano, że: 

• prognozowany jest deficyt kadr pielęgniarskich w Polsce, 

• konsultacje z dyrektorami 6-ciu szpitali (4 – podkarpackie, 2 – świętokrzyskie), 
potwierdziły już aktualnie występujące braki w kadrze pielęgniarskiej. W 
prognozie do 2020 r. szpitale zadeklarowały potrzebę zatrudnienie nowych 
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pielęgniarek. Podkarpackie: Stalowa Wola – 100 osób, Nowa Dęba – 100, 
Tarnobrzeg – 80, Mielec – 70, świętokrzyskie: Staszów – 110, Sandomierz – 
120. Wyłącznie w szpitalach regionu o którym mowa  
w Strategii, będzie potrzeba w najbliższych latach 530 nowych pielęgniarek. 
Według Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w 
 województwie podkarpackim do 2020 r. będzie brakowało - 2.034 
pielęgniarek, a w świętokrzyskim – 500. 

(dowód: akta kontroli str.151 - 158) 

 

Uzasadniając potrzebę utworzenia nowego kierunku kształcenia na PWSZ – 
Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym – podano, że: 

• popycie na wykwalifikowanych księgowych świadczy duża liczba ofert pracy 
z dziedziny finansów, rachunkowości, controllingu, audytu wewnętrznego. 
Informacje te potwierdzają dane krajowego i powiatowych urzędów pracy, 

• inicjatywy gospodarcze w zakresie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, będą 
skutkowały wzrostem zapotrzebowania na usługi okołobiznesowe, 

• przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie powiatu tarnobrzeskiego 
w branży finansowej i ubezpieczeniowej wykazały zainteresowanie 
współpracą z Uczelnią w przedmiotowym zakresie – deklaracje 
przeprowadzenia praktyk dla studentów i współuczestnictwa specjalistów-
praktyków w szkoleniu studentów, 

• według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie specjaliści 
z zakresu księgowości i rachunkowości przynależą do grupy zawodów  
o niskim poziomie bezrobocia długotrwałego. Według Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnobrzegu (Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski), bezrobotni po tym 
kierunku studiów i kierunkach pokrewnych stanowili 1,53% wszystkich osób 
bezrobotnych.  

Propozycja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość ma swoje uzasadnienie 
w odniesieniu do aspektów społeczno-gospodarczych zarówno najbliższego 
otoczenia Uczelni – powiatu tarnobrzeskiego, jak i województwa podkarpackiego. 

W odniesieniu do powiatu należy zwrócić uwagę na inicjatywy gospodarcze, które 
dążą do rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie, co za tym idzie sprzyjają 
wzrostowi liczby podmiotów gospodarczych. Dotyczy to m. in. wieloletniej 
działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-
WISŁOSAN, planowanego uruchomienia w 2013 r. Tarnobrzeskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego, licznych działań proprzedsiębiorczych 
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz rozwoju działalności 
turystycznej w kontekście powstania Jeziora Tarnobrzeskiego.  

(dowód; akta kontroli str.159 - 166 ) 

 

Uprzednio tj. w roku akademickim 2012/13 na Uczelni uruchomiono nowy kierunek 
kształcenia o profilu ogólnoakademickim – Turystyka i rekreacja,. W roku 2013/14 – 
uruchomiono kierunek kształcenia – Bezpieczeństwo wewnętrzne, profil praktyczny. 

Uzasadniając potrzebę kształcenia na ww. kierunkach, powołano się – w przypadku 
Turystyki i rekreacji – na aktywizacyjne walory turystyki w przemianach 
gospodarczo/strukturalnych „subregionu tarnobrzeskiego”. Treści programowe 
realizowane na kierunku ( …) mogą stanowić źródło inspiracji oraz podstawę 
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kształtowania i weryfikacji decyzji rynkowych, w zakresie uruchomienia 
i prowadzenia działalności turystycznej. 

Przeprowadzone przez PWSZ badania mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego 
wykazały potrzebę rozwoju usług turystycznych w subregionie. 

Również badania pilotażowe – przeprowadzone przez PWSZ na zlecenie PUP na 
reprezentatywnej próbie przedsiębiorców wykazały, że przyszłościowym kierunkiem 
rozwoju subregionu tarnobrzeskiego jest turystyka. 

Uczelnia wnosząc o możliwość kształcenia studentów na kierunku Turystyka 
i rekreacja podkreślała potrzebę przekazania wiedzy z zakresu zarządzania 
i ekonomii oraz umiejętności psychospołecznych koniecznych ( ….) przy 
podejmowaniu własnych inicjatyw gospodarczych związanych z usługami 
rekreacyjno-turystycznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 167 - 175) 

 

Potrzebę kształcenia praktycznego na kierunki – bezpieczeństwo wewnętrzne 
(specjalność – służba policyjna i specjalność – zarządzanie kryzysowe), 
uzasadniono m. in.: 

• nasyceniem ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie (w 2012 r. - 22 
oddziały o profilu mundurowym w szkołach średnich), 

• sytuacjami kryzysowymi w regionie – 2 wielkie powodzie od 2000 r. wykazały 
potrzebę kształcenia ludzi mających wiedzę praktyczną w zakresie - 
zapewnienia bezpieczeństwa, potrafiących doradzać i działać nowocześnie, 
wykorzystując przy tym najlepsze innowację w zakresie bezpieczeństwa, 

• analizą stanu realnego bezrobocia na terenie województwa podkarpackiego – 
stan w 2011 r.: 

• braku zatrudnienia absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego praktycznie nie 
odnotowano, 

• analiza stanu bezrobocia absolwentów szkół wyższych na terenie województwa 
podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2011 r. wykazała, że tylko 0,2% z nich po 
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nie miało pracy, 

• w województwie – w 2011 r., w sektorze administracja publiczna i obrona 
narodowa utworzono 786 nowych miejsc pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 176 - 184) 

 

1.3.  Adekwatność ścieżek kształcenia dostępnych na Uczelni ze 

specjalizacjami województwa zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego. 

 

W Strategii, w strategiach wydziałowych oraz we wnioskach o utworzenie nowych 
kierunków studiów Uczelnia powoływała się na uchwaloną w październiku 2006 r. 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – Strategię Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Zaktualizowaną wersję dokumentu uchwalono 
w dniu 26 sierpnia 2013 r. 
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W latach akademickich objętych kontrolą, ścieżki kształcenia realizowane przez 
PWSZ odpowiadały celom strategicznym (w ujęciu ogólnym) oraz szczegółowym 
priorytetom województwa podkarpackiego przyjętym w przywołanych dokumentach. 

Uczelnia ze względu na specyfikę poszczególnych kierunków studiów, tj. z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych nie aspirowała do odgrywania znaczącej roli 
w priorytecie podkreślanym w strategii województwa – budowaniu regionalnego 
systemu innowacji. 

 

Ustalono jednak, że również nieomawiane dotychczas w wystąpieniu kształcenie na 
kierunku – pedagogika, miało zapewnić profesjonalne przygotowanie studentów do 
podejmowania działań opiekuńczych, wspierających, wychowawczych, 
edukacyjnych i resocjalizacyjnych – adresowanych do jednostek i grup.  

Dobrze, profesjonalnie przygotowani pedagodzy powinni wspomagać realizację 
strategicznego celu województwa podkarpackiego, zdefiniowanego jako – rozwój 
kapitału społecznego, w tym priorytetów dotyczących: poprawy jakości systemu 
edukacji jako warunku pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji oraz wzmocnienia 
jakościowego rozwoju zasobów pracy regionu i wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Pedagodzy powinni mieć swój udział w realizacji kierunku działania przyjętym 
w strategii województwa, tj. tworzeniu zintegrowanego systemu wsparcia dla 
środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

 

Kształcenie na kierunku –Turystyka i rekreacja – współgrało z celem strategicznym 
województwa zdefiniowanym w uaktualnionej strategii jako Budowa konkurencyjnej, 
atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu . 

Subregion tarnobrzeski w najnowszej wersji strategii województwa, 
w przedmiotowym zakresie nie został zaliczony do obszarów interwencji 
strategicznej.  

Ustalono, że oferta Uczelni uwzględniała w większym stopniu potrzeby sąsiednich 
powiatów z województwa świętokrzyskiego (atrakcyjnych turystycznie poprzez 
zabytki np. Sandomierza, zespołu pałacowego w Kurozwękach, zamku w Ujeździe, 
klasztorów szlaku cysterskiego) i lubelskiego (turystyka aktywna, ekologiczna, 
myślistwo – Lasy Janowskie). Rozwój aktywnej rekreacji, związany z przejęciem 
przez Miasto Tarnobrzeg i udostępnieniem dla celów rekreacyjnych i sportowych 
zbiornika wodnego - zalewu po byłej kopalni siarki w Machowie, również zostało 
uwzględniony przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęci kształcenia studentów na 
tym kierunku. 

Dodatkowo - ustalono, że kształcenie studentów było nastawione na przekazanie 
wiadomości i postaw, ułatwiających podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej 
działalności w przedmiotowym zakresie. 

 

Zainaugurowanie przez PWSZ kształcenia na kierunku – Pielęgniarstwo, 
odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu postawionemu w celu strategicznym 
województwa podkarpackiego: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 
społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia   
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Rozpoczęcie kształcenia w profilu praktycznym specjalistów z zakresu Finansów 
i rachunkowości oraz Bezpieczeństwa publicznego powinno wspomagać możliwości 
realizacyjne postawione w celach strategicznych województwa: Rozwój 
przedsiębiorczości poprzez ofertę instytucji otoczenia biznesu i odpowiednio - 
Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi 
skutkami zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi 
z działalności człowieka. 3 

 

(dowód: akta kontroli str. 73 - 117) 

 

1.4 Monitoring efektów kształcenia. 

 

W strukturze organizacyjnej Uczelni4  funkcjonowała komórka organizacyjna 
Pełnomocnicy Rektora, w tym jednoosobowe stanowisko - Pełnomocnik Rektora ds. 
Jakości Kształcenia (w dalszej treści Pełnomocnik). 

 

W dniu 12 lipca 2013 r. Rektor powołał na to stanowisko Panią Wiesławę Pacholec-
Maślak, ustalając jednocześnie dla tego stanowiska zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności. 

Wśród innych działań Pełnomocnikowi przypisano do wykonania zadania: 

• propozycja i wprowadzenie zmian w treści i procedurach Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

• planowanie strategiczne, rozwijanie i zarzadzanie systemem analiz oraz 
ewaluacji jakości kształcenia w Uczelni. 

(dowód: akta kontroli str. 185 - 188) 

 

Zarządzenie Rektora Nr 33/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów PWST, zmiany w tym 
zakresie zarządzone przez Rektora w dniu 18 lutego i w dniu 24 czerwca 2013 r. 
oraz przyjęty w ślad za tym regulamin monitorowania, stanowiły wraz przywołanym 
powyżej Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia o systemie 
monitorowania efektów kształcenia przyjętym i realizowanym na Uczelni.  

 

Ustalono, że Pełnomocnik, przygotował i wdrożył: 

• Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym następujące 
procedury: 

• procedurę i system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych, 

• procedurę i weryfikacje efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk, 

• procedurę i system sprawdzania końcowych efektów – procesu dyplomowania, 

                                                      
3  Cele strategiczne i priorytety województwa podkarpackiego do roku 2020 przyjęto (cytowano) z Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Dokumentu uchwalonego przez Sejmik  Województwa Podkarpackiego 
w październiku 2006 r. oraz sierpniu 2013 r. – dostępnego na stronach internetowych województwa podkarpackiego.     
4 zarządzenie Rektora nr 29/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. 
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• procedurę i udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie 
określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, 

• procedurę zapewniającą publiczną dostępność opisu efektów kształcenia, 
systemu ich oceny i weryfikacji, 

• procedurę i system zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym  
z procesem kształcenia,  

oraz odrębną procedurę, w tym jej mierniki ilościowe – opis systemu weryfikacji 
osiągnięcia założonych efektów kształcenia. 

Procedura - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uczelni 
została wprowadzona uchwałami Senatu. Pierwsza uchwała w tej sprawie  
z dnia 18 lutego 2013 r., ostatnia – obowiązująca o początku roku akademickiego 
2014/2015 – z dnia 24 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 204 – 210, str. 211 – 242, str. 422 - 455) 

 

Na bazie cytowanych powyżej procedur opracowano i opisano system działań 
niezbędnych do monitorowania i oceny jakości studiów - oddzielnie na lata 
akademickie 2013/204 i 2014/2015 – System weryfikacji osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia w Państwowej ( …).  

(dowód: akta kontroli str. 243 - 270) 

 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia korzystając z ww. procedur 
przygotowała w 2012 r i w 2013 r. raporty dotyczące jakości kształcenia. 
W raportach zamieszczono m. in. rozdział dotyczący Oceny barier kariery 
zawodowej absolwentów: 

(dowód; akta kontroli str. 271 - 326) 

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nadzór nad monitorowaniem losów zawodowych 
absolwentów PWSZ sprawował Prorektor ds. Rozwoju. Zadania do realizacji w tym 
zakresie przypisano osobom zatrudnionym w Biurze Karier i Spraw Studenckich. 

Prorektor ds. Rozwoju do dnia zakończenia kontroli przedłożył dwa raporty 
z badania losów zawodowych absolwentów ( …). Pierwszy raport z 2012 r. dotyczył 
absolwentów, którzy ukończyli studia w 2010 i w 2011 r. 

Drugi raport sporządzony w październiku 2013 r. dotyczył losów absolwentów - 
którzy ukończyli studia w 2012 r. – rok po obronie pracy licencjackiej. 

Zaproszenie do udziału w badaniach wysłano do 197 absolwentów, którzy ukończyli 
studia w 2012 r. Odpowiedziało 48 absolwentów – 24%.  

Z tego 21 osób (43,75%) znalazło zatrudnienie stałe, 11 osób (22,92%) pracowało 
dorywczo, 15 osób nie pracowało, szukało pracy. 

31 osób (64,58%) – podjęło dalsze studia (magisterskie), 1 osoba – studia 
podyplomowe. 

Zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów pracowało 18 osób (37,50%). 
Niezgodnie z wykształceniem pracowało również 18 osób. 
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W Tarnobrzegu i okolicach znalazło pracę 13 osób (27,08%), w województwie 
podkarpackim (poza Tarnobrzegiem) – 21 osób (43,75%0, w innych województwach 
– 10 osób (20,83%), poza granicami kraju – 4 osoby (8,33%). 

Wśród osób pracujących 31,25% znalazło zatrudnienie w firmie prywatnej, 4,17% - 
w firmie państwowej i dodatkowo 10,42% w administracji państwowej. W organizacji 
lub instytucji samorządowej zatrudnienie uzyskało 6,25% pracujących 
respondentów. 8,33% prowadzi własną działalność gospodarczą, a 2,08% – 
gospodarstwo rolne. 

 

(dowód; akta kontroli str. 328 - 356) 

 

W trakcie kontroli Uczelnia opublikowała następny raport z badania losów 
absolwentów. Raport dotyczył losów zawodowych studentów, którzy ukończyli 
studia w roku akademickim 2012/2013 – w rok po ich obronie. 

Ankietę przesłano do 168 absolwentów (którzy uprzednio wyrazili pisemna zgodę na 
udział w badaniach). Odpowiedzi zwrotne uzyskano od 54 absolwentów, co 
stanowiło 32% absolwentów, do których wysłano zaproszenie.  

Z tego 77,8% - 42 osoby kontynuowało naukę studiach II stopnia, 12 osób (22,2%) 
zaprzestało edukacji po uzyskaniu tytułu licencjata. 

47 osób (87%) przekazało, że podjęło pracę zawodową, w tym zgodnie z kierunkiem 
studiów 23 osoby (tj. 48,94% osób, które pracują). Zdecydowanie niezgodnie 
z wykształceniem pracowało 10 osób tj. 18,5% respondentów. 7 osób nie 
podjęło/nie znalazło pracy – bezrobocie wśród absolwentów PWSZ z roku 
akademickiego2012/13 (respondentów ankiety), po upływie roku od obrony pracy 
licencjackiej wynosiło 13%.  

Wśród osób pracujących, 26 osób (55,3%) znalazło zatrudnienie w firmie prywatnej. 
6 osób (12,8%) w firmie państwowej i dodatkowo 3 osoby w administracji 
państwowej (6,4%). W organizacji lub instytucji samorządowej zatrudnienie uzyskało 
7 osób (14,95% pracujących respondentów). Dwie osoby prowadziły własną 
działalność gospodarczą, a jedna – gospodarstwo rolne, co stanowiło łącznie 5,6% 
pracujących respondentów – absolwentów PWSZ z 2013 r. 

Pracujący respondenci – 19 osób (40,4%) znalazło pracę na terenie województwa 
podkarpackiego, 17 osób (36,2%) w Polsce - poza województwem podkarpackim, 
10 osób (21,3%) na terenie Tarnobrzega i najbliższych okolic i jedna osoba poza 
granicami Polski.  

Ankietowani absolwenci wypowiadali się pozytywnie o działalności funkcjonującego 
na Uczelni Akademickiego Biura Karier i Spraw Studenckich. Absolwenci przekazali 
że korzystali z porad i pomocy Biura przy rozpoczynaniu kariery zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 367 - 379) 

 

Ustalono w kontroli, że przywołaną powyżej w wystąpieniu procedurę dotyczącą 
udziału interesariuszy (…) zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia realizowano głownie poprzez pracę 
w Wydziałowych Radach Pracodawców oraz Wydziałowych Komisjach ds. Jakości 
Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 380 - 393) 
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1.5  Wydziałowe komórki organizacyjne właściwe w sprawach jakości 
kształcenia. 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w dniu 15 października 
2013 r. powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Do Komisji powołano 
5 osób – pracownicy Wydziału oraz student i interesariusz zewnętrzny. 

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, w dniu 31 października 
2013 r. powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. W skład Komisji 
powołano 5 osób, w tym studenta i interesariusza zewnętrznego.  

 

Komisje wydziałowe współredagowały uczelniany raport o jakości kształcenia 
opracowany w 2013 r. We wrześniu 2014 r. Komisje przygotowały odrębne 
wydziałowe raporty o jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych oraz na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 394 – 395, str. 396 - 421) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Przygotowane przez Uczelnię dokumenty programowe, tj. Statut Uczelni, Strategia 
Rozwoju, strategie wydziałowe oraz działania organizacyjne podejmowane 
równolegle z uchwaleniem ww. dokumentów, skutkowały zmianą kierunków i profili 
kształcenia oraz korespondowały z potrzebami rynku pracy województwa 
podkarpackiego i subregionu tarnobrzeskiego. Działania podejmowane przez 
Uczelnię mieściły się w założeniach, uwarunkowaniach i potrzebach regionu 
zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. 

Uczelnia przygotowała i wdrożyła procedury pozwalające na efektywny monitoring 
jakości i efektów kształcenia zarówno w skali ogólnouczelnianej jak i na 
poszczególnych wydziałach  

 

2. Realizacja wyników kontroli przeprowadzonych przez MNiSW,  
w zakresie zasadności kształcenia na poszczególnych kierunkach 
studiów. 

 

W latach 2012 – 2014 (do końca III kwartału) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nie przeprowadzało w PWSZ kontroli, w tym kontroli z zakresu 
zasadności kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. 

W dniach 20 – 21 października 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) 
dokonała oceny PWSZ pod względem jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że Uczelnia rozpoczęła proces wygaszania 
kształcenia na kierunku Zarządzanie. Nie przeprowadzono naboru studentów na rok 
akademicki 2014/2015. 
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Rezygnacja kształcenia na kierunku Zarządzanie nie miała związku z przedmiotową 
wizytacją i oceną PAK-i. Jakość kształcenia na Uczelni została oceniona przez 
Polską Komisję Akredytacyjną pozytywnie, przykładowo – stwierdzono, że: 
koncepcja kształcenia ( …) została sformułowana w sposób merytorycznie 
prawidłowy i właściwie powiązana z misja i strategia Uczelni i Wydziału. Oferta 
programowa jest odpowiednio zróżnicowana, a elastyczna struktura programu 
kształcenia umożliwia dokonywanie jej modyfikacji i dostosowania do warunków 
otoczenia. 

PAK-a, sformułowała zalecenia – obejmujące wyłącznie kierunek Zarządzanie oraz 
zalecenia dotyczące funkcjonowania całej Uczelni. 

Wykazano w niniejszej kontroli, że zalecenia dotyczące Uczelni zostały 
zrealizowane lub były w trakcie realizacji: 

• zalecenie o zinstytucjonalizowanie wykorzystania opinii interesariuszy 
zewnętrznych w procesie tworzenia i doskonalenia programów nauczania. 
Zalecenie jest realizowane, m. in. poprzez pracę organu kolegialnego Uczelni 
– Konwentu. Uwzględniono opinie zewnętrznego otoczenia gospodarczego, 
przemysłowego i samorządowego przy tworzeniu nowych strategii: 
uczelnianej i wydziałowych oraz przy otwieraniu nowych kierunków i profili 
kształcenia. Przyjęte procedury ws. badania jakości kształcenia nakazywały 
uwzględnianie opinii interesariuszy zewnętrznych.  

• zalecenie o pełne wdrożenie badania losów absolwentów, prowadzenie 
systematyczne badań ich losów. Zalecenie jest realizowane – Uczelnia 
sporządza raporty z badania losów absolwentów. 

• zalecenie uaktualnienia aspektu formalnego wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, tj. konieczność podjęcia uchwały Senatu 
w tej sprawie. Zalecenie zostało zrealizowane. Wcześniej w wystąpieniu 
pokontrolnym przywołano uchwały Senatu wprowadzające Wewnętrzny 
System Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str.456 - 490) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w 2012 r. na Uczelni przez Polską Komisję 
Akredytacyjną wykazała rzetelność prowadzenia procesu studiów/nauczania na 
jednym, wybranym kierunku studiów. 

Uczelnia zrealizowała zalecenia pokontrolne. 

 

3. Ocena efektywności nakładów na realizacje poszczególnych 
kierunków studiów. 

 

3.1, 3.2, 3.3 Inwestycje edukacyjne, w tym infrastruktury laboratoryjnej 
i badawczej. Inwestycje na kierunkach studiów. Czynniki wpływające  
o wyborze przedmiotu inwestycji. 
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PWSZ w 2012 r. nie dokonywała inwestycji edukacyjnych, w tym w zakresie rozwoju 
własnej infrastruktury laboratoryjnej i badawczej. 

W dniu 24 kwietnia 2013 r. zawarto umowę dotacji pomiędzy osobami 
reprezentującymi Województwo Podkarpackie (Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie), a Rektorem PWSZ. Przedmiotem umowy było 
udzielenie PWSZ dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 
100,00 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej 
Uczelni. 

Wniosek Rektora o dotacje podmiotową został złożony w dniu 5 grudnia 2012 r.  

W dniu 9 grudnia 2013 r. PWSZ rozliczyła rzeczowo i finansowo przyznaną dotację.  

Uczelnia przeznaczyła całość otrzymanych środków na zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania dla potrzeb pracowni komputerowej – 
przeznaczonej wyłącznie dla studentów. Wyposażenie pracowni komputerowej 
(31 szt. komputerów z monitorami, osprzętem i oprogramowaniem) kosztowało 
łącznie 102,5 tys. zł brutto. 

Dotacja podmiotowa Województwa Podkarpackiego na rok 2012, z przeznaczeniem 
na bieżącą działalność, również w wysokości 100 tys. zł została wykorzystana na 
pokrycie kosztów związanych z zakupem mediów komunalnych, ochroną obiektów 
Uczelni. 

(dowód: akta kontroli str. 491 - 502) 

 

W roku budżetowym 2014, Uczelnia otrzymała dotację celową z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w wysokości 200 tys. zł, na realizację zadania 
Wyposażenie w środki trwałe Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich dla nowo 
tworzonego kierunku studiów Pielęgniarstwo. 

Prezydent Miasta Tarnobrzeg na to samo zadanie, przeznaczył dotację w wysokości 
50 tys. zł. 

W dniu 8 października 2014 r. PWSZ zawarła umowę z Wykonawcą, który wygrał 
przetarg nieograniczony przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). 
Przedmiotem umowy była dostawa wyposażenia Pracowni umiejętności 
pielęgniarskich, zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Umowna cena wyposażenia wraz z przeszkoleniem obsługi 
sprzętu – 299,4 tys. zł brutto.  

Termin dostawy – nie później niż 7 listopada 2014 r. Do dnia zakończenia niniejszej 
kontroli dostawy dla Pracowni nie zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 503 – 515, str. 516 - 518) 

 

W dniu 13 lutego 2014 r. Rektor PWSZ wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z prośba o sfinansowanie w roku 2015 (…) kosztów zakupu środków 
trwałych do pracowni umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii  
i mikrobiologii według załączonego programu.  

Wnoszono o dotację w wysokości – 650,5 tys. zł. 

Planowany zakup inwestycyjny był zgodny z projektem inwestycyjnym 
zaakceptowanym w dniu 28 stycznia 2014 r. przez Senat PWSZ, który podjął 
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uchwałę wyrażającą zgodę na realizację projektu Rozwój pracowni i laboratoriów dla 
potrzeb kształcenia studentów na tworzonych nowych kierunkach studiów. 

Do dnia zakończenia kontroli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie 
poinformowało Uczelni o perspektywie/szansie umieszczenia przedmiotowego 
projektu w planie finansowym na rok budżetowy – 2015. W wyjaśnieniach w tej 
sprawie Rektor PWSZ przekazał, że prowadzono rozmowy, konsultację w tej 
sprawie z odpowiednim departamentem MNiSzW. Uzyskano informację, że decyzja 
o dotacji zostanie podjęta po podpisaniu ustawy budżetowej na 2015 r., tj. na 
przełomie lutego/marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 60, str. 519 - 526 ) 

 

3.4 Pozyskiwanie „środków unijnych”. 

 

Biegły rewident sporządzający corocznie raporty z badania sprawozdań 
finansowych PWSZ za lata 2012 i 2013, nie odnosił się do środków zewnętrznych 
w szczególności do dofinansowania projektów uczelnianych ze środków unijnych. 

Również w 2014 r. nie wykazywano w księgach rachunkowych PWSZ pozyskania 
przez Uczelnie przedmiotowych środków. 

PWSZ w latach objętych kontrolą nie korzystała ze wsparcia środków unijnych. 

W wyjaśnieniach udzielonych w tej sprawie, Rektor PWSZ przekazał, że  
w poprzedniej perspektywie finansowej podejmowano próby aplikowania o środki 
unijne. W 2013 r. złożono 2 projekty, mające na celu wsparcie współpracy uczelni  
z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia 
(staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców  
w realizacje programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze 
przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. 

Projekty spełniały kryteria formalne oraz kryteria dostępu.  

Ze względu na uzyskanie, w trakcie oceny merytorycznej zbyt małej liczby punktów, 
projekty nie zostały zakwalifikowane do finasowania.  

(dowód: akta kontroli str. 61 - 69) 

 

Kontrola wykazała, że PWSZ uruchomiła działania w celu pozyskania środków 
unijnych w perspektywie finansowej lat 2014 – 2020.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 (projekt z dnia 27 stycznia 2014 r.) w ocenie PWSZ nie przewidywał 
państwowych wyższych szkół zawodowych z terenu województwa jako 
beneficjentów środków unijnych w cyt. perspektywie finansowej. 

W dniu 18 lutego 2014 r. rektorzy pięciu państwowych wyższych szkół zawodowych 
z terenu województwa wystosowali w tej sprawie pismo do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego (pismo zredagowano i wysłano z Tarnobrzegu).  

Wnoszono o wpisanie ww. szkół jako beneficjentów w Osi priorytetowej VIII Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie oraz o wprowadzenie w ramach Osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka dodatkowego celu szczegółowego – 
Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego regionu przez wdrażanie 
innowacji społecznych. 
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Podjęte działania, poparte wnioskami radnych województwa podkarpackiego 
skutkowały uwzględnieniem państwowych wyższych szkół zawodowych w zapisach 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna oraz oś 
priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

W dniu 28 lipca 2014 r. Uczelnia przesłała na adres Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Listę priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych. 

Wnioskowano o dofinansowanie ze środków unijnych 6–ciu projektów, w tym 
wyposażenia pracowni: 

• dla potrzeb kierunku -  pielęgniarstwo. 

• Strzelnicy elektronicznej i laboratorium kryminalistycznego dla potrzeb kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne 

• Symulatora firmy dla potrzeb kierunku finanse i rachunkowość 

oraz pracowni dla potrzeb pedagogiki i pracowni dla kierunku  turystyka i rekreacja.  

Wniesiono również o środki na modernizację i dostosowanie Uczelni dla potrzeb 
dydaktyki. 

Łączna wartość tych projektów została oszacowana na kwotę 2.359 tys. zł. 

Zgłoszone projekty w trakcie kontroli, były na etapie konsultacji i uzgodnień 
w Komisji Europejskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 527 - 551) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia starania Uczelni o pozyskanie środków 
zewnętrznych na uruchomienie pracowni komputerowej oraz pracowni do nowo 
uruchomianego kierunku studiów Pielęgniarstwo.  

Jako pozytywny przejaw skutecznego dbania o interesy wyższych szkół 
zawodowych z terenu województwa podkarpackiego, w tym interesów Uczelni, 
oceniono starania władz PWSZ prowadzące do powstania szerokiej koalicji 
lobbującej z wprowadzeniem ww. szkół jako beneficjentów „środków unijnych” 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020. 

 

4. Rozpoznanie przez Uczelnię podkarpackiego rynku pracy. 

 

4.1. do 4.8 Badanie potrzeb rynku pracy województwa podkarpackiego. 
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów. 

  

Oferta Uczelni w zakresie kształcenia studentów w określonych specjalnościach 
wychodziła poza województwo podkarpackie. Ustalono również, że absolwenci 
PWSZ pracę znajdowali najczęściej na podkarpackim rynku pracy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Prezentując uprzednio działania Uczelni dotyczące zmian strukturalnych w tym 
profili  kształcenia i wprowadzaniu nowych kierunków studiów Najwyższa Izba 
Kontroli ustaliła, że w każdym takim przypadku powoływano się na analizy 
sporządzane przez wojewódzkie organy powołane do badania i monitorowania 
podkarpackiego rynku pracy (WUP, WSU w Rzeszowie) oraz lokalnego rynku pracy 
(subregion tarnobrzeski). Korzystano z dostępnych opracowań (publikacje, internet), 
w tym raportów Rynek pracy w województwie podkarpackim w świetle danych 
z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, Analiza sytuacji na rynku pracy 
w województwie podkarpackim w 2013 r.  

Uczelnia – we własnym zakresie – prowadząc prace naukowo-badawcze, 
zajmowała się regionalnym rynkiem pracy. Wśród publikacji z ostatnich lat 
dotyczących badanego zakresu, 4 dotyczyły rozwoju turystyki w województwie 
podkarpackim i w subregionie tarnobrzeskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
agroturystyki. W 2009 r. zespół naukowców z Uczelni przygotował raport Rynek 
pracy w powiecie tarnobrzeskim .Badania przedsiębiorców powiatu tarnobrzeskiego 
2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 70 - 72) 

 

Coroczne raporty z badania losów zawodowych absolwentów, wskazywały również 
na reakcję rynku pracy – w szczególności podkarpackiego – na produkt 
proponowany przez Uczelnię, tj. przygotowanych do wykonywania zawodu 
specjalistów z prezentowanych w wystąpieniu branż. 

W ocenie NIK formą badania potrzeb regionalnego rynku pracy było m.in. zbieranie 
przez Uczelnię opinii pracodawców na temat efektów kształcenia – kierunek ( … ).  

Przed uruchomieniem, każdego nowego kierunku kształcenia lub zmiana profilu 
kształcenia (w praktyce - przejścia na profil praktyczny), Uczelnia zwracała się do 
pracodawców, instytucji, urzędów, osób związanych z branżą głównie z subregionu 
tarnobrzeskiego, o wypełnienie i odesłanie zwrotne ankiety w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia.  

Adresat był proszony o wypełnienie ankiety – oczekiwań odnośnie wyposażenia 
absolwentów Uczelni danego kierunku w przymioty, z zakresu: 

• wiedzy (zbioru faktów, zasad, teorii i praktyki), 

• umiejętności (zdolności do stosowania wiedzy), 

• kompetencji społecznych i personalnych (umiejętności okazywane w pracy lub 
karierze zawodowej). 

Ustalono, że adresaci reagowali pozytywnie na ankiety. Przykładowo, przed 
wprowadzeniem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskano 
odpowiedzi od 22 adresatów w tym m. in. od (przykłady): Komendanta Powiatowego 
Policji w Leżajsku, Wójta Gminy Chorkówka (podkarpackie), Komendanta Straży 
Miejskiej w Dębicy. 

 

W przypadku wprowadzania kierunku Rachunkowość i finanse uzyskano odpowiedzi 
(wypełnione ankiety) od 33 podmiotów (przedsiębiorcy, urzędy skarbowe, urzędy 
gmin, przykładowo – Urząd Gminy w Trzydniku Dużym (lubelskie)). 

(dowód: akta kontroli str. 552 - 582) 
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Działania podjęte przez Uczelnię przed wprowadzeniem kształcenia na kierunku 
Pielęgniarstwo, w ocenie NIK poprzedzono rzetelnym rozpoznaniem lokalnego 
rynku pracy. 

Rektor PWSZ wystosował - m. in. do dyrektorów szpitali z subregionu 
tarnobrzeskiego, do Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Rzeszowie – zaproszenie do dyskusji nad tworzeniem nowych kierunków studiów 
w PWSZ, w tym w szczególności Pielęgniarstwa. 

Adresaci zaproszenia odpowiedzieli pozytywnie na propozycję Rektora, co 
skutkowało zawarciem w październiku 2013 r. umów o współpracy pomiędzy PWSZ, 
a wszystkimi szpitalami subregionu. Przedmiotem umowy była - współpraca 
kadrowo-organizacyjna i dydaktyczna pomiędzy ( …), a Uczelnią w obszarze 
tworzonego kierunku studiów – Pielęgniarstwo. Szpitale zobowiązały się m. in. do: 

• wskazania na wniosek Uczelni, pracowników – praktyków, którzy mają 
doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych oraz zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo, 

• wskazanie na wniosek Uczelni, pracownika – interesariusza do prac  
w zakresie monitorowania oraz okresowego przeglądu efektów i programów 
kształcenia. 

 

Innym przejawem współpracy były porozumienia w sprawie zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo. W październiku 2013 r. Uczelnia 
zawarła ze wszystkimi ww. szpitalami oraz z Hospicjum Świętego Ojca Pio, 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy 
w Tarnobrzegu umowy w tej sprawie.  

(dowód: akta kontroli str. 583 - 619) 

 

W roku akademickim 2012/2013, PWSZ opuściło łącznie 279 absolwentów w tym: 

• na kierunku pedagogika – 108, 

• na kierunku socjologia – 44, 

• na kierunku zarządzanie – 127. 

W roku akademickim 2013/2014 PWSZ, opuściło łącznie 247 absolwentów w tym: 

• na kierunku pedagogika – 99, 

• na kierunku socjologia – 41, 

• na kierunku zarządzanie – 107. 

Z danych zamieszczonych w raportach PUP5  Analiza zawodów deficytowych  
i nadwyżkowych Raporty oddzielne dla powiatu tarnobrzeskiego i powiatu Miasto 
Tarnobrzeg wynikało, że na koniec 2013 r. w ewidencji bezrobotnych 
zarejestrowanych było: 

• 13 absolwentów pedagogiki ( w tym 6 z powiatu tarnobrzeskiego), 

• 3 absolwentów socjologii (w tym 0 z powiatu tarnobrzeskiego), 

• 23 absolwentów zarządzania (w tym 12 z powiatu tarnobrzeskiego). 

                                                      
5 Dane dostępne na stronie internetowej PUP w Tarnobrzegu. 
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PUP w Tarnobrzegu zauważa w raportach, że: 

• absolwenci PWSZ nadal stanowią istotną grupę wśród ogółu zarejestrowanych 
na koniec 2013 r. absolwentów z wykształceniem wyższym, 

• uzyskiwane przez absolwentów naszej uczelni zawody należą do czołówki 
zawodów nadwyżkowych, 

ale też, że: 

• absolwenci PWSZ w Tarnobrzegu często kontynuują studia na innych 
uczelniach, 

• niewielka jest  liczba rejestrujących się absolwentów wszystkich typów szkół. Na 
koniec 2013 r. stanowili oni zaledwie 6,8% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych, w tym ponad 40% stanowili absolwenci z wykształceniem 
wyższym.  

Powiat tarnobrzeski - 3.293 bezrobotnych, w tym 83 absolwentów szkół wyższych. 

Miasto Tarnobrzeg – 2.962 bezrobotnych, w tym 68 absolwentów szkół wyższych. 

Brak danych dotyczących dalszych losów absolwentów szkół oraz popytu na prace 
na poziomie powiatu nie pozwala jednoznacznie określić dominującej przyczyny tak 
niskiego udziału absolwentów w ogólnej liczbie bezrobotnych (kontynuacja nauki, 
podjęcie pracy, wyjazd za granice lub inne przyczyny). Dodatkowo osoby 
zarejestrowane odbywające staż ( … ) nie są zaliczone do grona osób 
bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 620 - 672) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że poza znaczącym raportem pt. Rynek pracy  
w powiecie tarnobrzeskim. Badania przedsiębiorców powiatu tarnobrzeskiego 
2009 r., Uczelnia we własnym zakresie nie podejmowała znaczących prac 
badawczych dotyczących potrzeb lokalnych rynków pracy, w tym województwa 
podkarpackiego. Uczelnia dysponowała i aktywnie wykorzystywała (przykładowo – 
uzasadniając potrzebę wprowadzenia kształcenia na nowym kierunku) analizy 
i opracowania sporządzone przez instytucje profesjonalnie zajmujące się tymi 
problemami, tj. WUP i WSU w Rzeszowie, PUP w Tarnobrzegu.    

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła monitorowanie rynku pracy na 
terenie subregionu tarnobrzeskiego poprzez stosowanie bardziej bezpośrednich 
metod, tj. przeprowadzanie ankiet wśród pracodawców, zawieranie bezpośrednich 
umów o współpracy, w tym dotyczących możliwości prowadzenia praktyk 
zawodowych przez studentów, szerokiego wprowadzania pracodawców do ciał 
kolegialnych Uczelni.   

Do zbioru dobrych praktyk realizowanych w tym zakresie zaliczono również, 
regularny, skuteczny monitoring losów zawodowych absolwentów pozwalający 
dokonywać ocen skuteczności kształcenia w konfrontacji z rzeczywistym rynkiem 
pracy.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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5. Współpraca Uczelni z innymi podmiotami. 

5.1 do 5.4 Formy współpracy (inicjowanie współpracy). Współpraca 
z przedsiębiorcami. Konsultowanie programów kształcenia.  

Instytucjonalną formą współpracy z innymi podmiotami było powołanie przez 
Uczelnię organu kolegialnego – Konwentu. Zadania tego ciała doradczego zostały 
przedstawione w pierwszych fragmentach wystąpienia. Członkowie Konwentu, 
interesariusze zewnętrzni, w kadencji 2012 – 2016 to: dwaj dyrektorzy zakładów 
chemicznych – związani z przetwórstwem siarki - działający w ramach 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN, dwaj 
dyrektorzy szpitala (z Tarnobrzega i ze Staszowa) i dyrektor zarządzający Grupą 
Hotelowo – Turystyczną (z okolic Sandomierza). 

 

Konwent obradował jeden raz w roku - w czerwcu. Analiza protokołów z tych obrad 
uzasadnia twierdzenie, że występowały tam elementy konsultacji z zakresu 
programów kształcenia. Uczelnia zapraszała interesariuszy zewnętrznych do takich 
konsultacji. 

W 2013 r. w trakcie obrad dyrektorzy zakładów chemicznych – członkowie 
Konwentu - zadeklarowali przyjęcie studentów na praktyki zawodowe w obszarze 
zarządzania i rachunkowości. 

Obrady w 2014 r. były poświęcone nowym kierunkom kształcenia otwieranym na 
Uczelni. Dyrektorzy szpitali zadeklarowali przyjęcie do pracy absolwentów 
pielęgniarstwa. 

Wszyscy ww. członkowie Konwentu – interesariusze zewnętrzni – zawarli pisemne 
porozumienia o współpracy z Uczelnią. Przedstawiciele przedsiębiorstw 
zadeklarowali (o współpracy ze szpitalami podano w poprzednim punkcie 
wystąpienia) m. in.  

• pomoc w opracowaniu programów kształcenia na prowadzonych kierunkach 
studiów, 

• pomoc i wsparcie przy opracowywaniu nowych kierunków studiów dla potrzeb 
lokalnego rynku pracy, 

• realizację studenckich praktyk zawodowych.  

(dowód: akta kontroli str. 673 – 690)  

 

Wydziały Nauk Technicznych i Ekonomicznych i oddzielnie Nauk Społecznych 
i Humanistycznych w 2013 r. powołały Wydziałowe Rady Pracodawców. 

W skład Rady Pracodawców pierwszego z ww. wydziałów wchodzili dyrektorzy: 
Oddziału Banku Zachodniego w Tarnobrzegu, ZUS Oddział w Rzeszowie, biura 
turystycznego i psycholog. W 2013 r. Rada obradowała 2-krotnie, podobnie 
w 2014 r. (do czasu kontroli NIK). 

(dowód: akta kontroli str. 691 - 698) 

 

W skład Rady Pracodawców Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych od 
lutego 2013 r. powołano dyrektorów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich (świętokrzyskie), Bursy 
Szkolnej w Sandomierzu, Domu Dziecka w Skopaniu. 
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Członkowie Rady Pracodawców w latach 2013 – 2014 systematycznie uczestniczyli 
we wszystkich posiedzeniach Rady Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, 
jako interesariusze zewnętrzni. 

(dowód; akta kontroli str. 699 -707) 

 

Uczelnia zawierała umowy – porozumienia o współpracy z innymi podmiotami 
z subregionu tarnobrzeskiego, głównie w związku z uruchamianiem nowych 
kierunków studiów. Poza przykładami podanymi powyżej w wystąpieniu - 
związanych z tworzeniem kierunku kształcenia Pielęgniarstwo, Uczelnia 
we wrześniu 2014 r. zawarła porozumienie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Rzeszowie o bezpłatnym korzystaniu z wytypowanych 
pomieszczeń laboratoryjnych Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu, w celu 
wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów.  

W związku w prowadzaniem kierunku Bezpieczeństwo publiczne w 2012 r. zawarto 
umowy o współpracy z Komendami Miejskimi w Tarnobrzegu : Państwowej Straży 
Pożarnej i Policji oraz z Gminą Tarnobrzeg. 

(dowód: akta kontroli str. 708 – 713, str. 714 - 725) 

 

W związku z realizowaniem wspólnych zadań zawarto umowy o współpracy z:  

• Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (m. in. w zakresie przygotowania 
studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy), 

• Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP, 

• Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Rzeszowie. 

Uczelnia w 2012 r. zawarła umowy o współpracę z Państwowym Gimnazjum 
Polskim działającym na Litwie i Państwowym Gimnazjum Polskim działającym na 
terenie Ukrainy. 

(dowód: akta kontroli str. 726 - 734) 

 

Inną formą współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami, samorządami były 
porozumienia zawierane przez Uczelnię w sprawie umożliwienia odbycia praktyk 
zawodowych przez studentów wszystkich kierunków kształcenia.  

• Kierunek Zarzadzanie – umowy zawarto z 62 podmiotami, 

• Kierunek Pedagogika – umowy zawarto z 40 podmiotami, 

• Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - umowy zawarto z 22 podmiotami, 

• Kierunek Turystyka i rekreacja – umowy zawarto z 15 podmiotami, 

• Kierunek Finanse i Rachunkowość – umowy zawarto z 15 podmiotami, 

• Kierunek Pielęgniarstwo – umowy zawarto z 7 podmiotami oraz dodatkowo 
w ramach przedmiotów Promocja zdrowia i Podstawowa opieka zdrowotna – 
z 12 (szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej). 

(dowód: akta kontroli str. 673 – 609, str. 737 – 756, str. 757 - 759) 
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Ponadto miały miejsce niesformalizowane regularne spotkania z konsultacje z PUP 
w sprawie rynku pracy, zapotrzebowaniu na określone zawody dla potrzeb regionu, 
w tym subregionu tarnobrzeskiego. 

W dniu 18 marca 2013 r. – władze PWSZ konferowały z dyrektorami szkół 
ponadgimnazjalnych z Tarnobrzega. Przedmiotem spotkania było m. in. współpraca 
przy tworzeniu oferty dydaktycznej Uczelni, współpraca przy tworzeniu nowych 
kierunków studiów i dopasowania kierunków studiów do potrzeb otoczenia 
społeczno-gospodarczego.  

(dowód: akta kontroli str. 735 - 736) 

 

5.5. Minimum kadrowe. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 
2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym poziomie 
i kształcenia6 - obowiązujące do 9 października 2014 r. – stanowiło, że Uczelnia 
rozpoczynająca kształcenie na określonym kierunku studiów powinna była spełniać 
wymogi w zakresie minimum kadrowego od III roku studiów.  

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z dnia 3 października 2014 r.  
weszło w życie z dniem 10 października 2014 r.7 – zakłada, że Uczelnia powinna 
spełniać cyt. wymogi w zakresie minimum od II roku studiów. Zgodnie z § 29 
aktualnego rozporządzenia, Uczelnia ma obowiązek dostosowania minimum 
kadrowego dla kierunków studiów (profil praktyczny) prowadzonych w dniu wejścia 
w życie jego przepisów, do dnia 1 października 2015 r. 

PWSZ ma obowiązek spełniać wymogi w zakresie minimum kadrowego na 
kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Pielęgniarstwo 
do dnia 1 października 2015 r. 

 

Uczelnia w trakcie kontroli zatrudniała lub planowała zatrudnienie „praktyków” 
z poza środowiska akademickiego, do prowadzenia zajęć na kierunkach o profilu 
praktycznym. W większości, było to zatrudnienia na zasadach umów cywilno-
prawnych. Aktualnie tylko pojedyncze osoby wchodziły w skład minimum 
kadrowego. 

 

Bezpieczeństwo publiczne: 

Zatrudniano na zasadach umów cywilno-prawnych 6 osób do prowadzenia zajęć 
praktycznych w tym 4 policjantów, 1 osobę ds. sytuacji kryzysowych, 1 osobę - 
specjalistę ds. informacji niejawnych zatrudnioną w PWSZ( doktor nauk – w trakcie 
kontroli wchodził do minimum kadrowego). 

 

Pielęgniarstwo: 

Zatrudniono dla rozpoczynającego się kierunku – 17 osób praktyków, w tym 1 osoba 
była zaliczona do minimum kadrowego – profesor nadzwyczajny i jednocześnie 
kierownik kliniki w mieście z sąsiedniego województwa). Pozostałe osoby 
zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych to: 3 doktorzy nauk medycznych 

                                                      
6 (Dz. U z 2014 r., poz. 131) 
7 (Dz. U, z 2014.1370) 
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– pracownicy ZZOZ-ów z terenu województwa podkarpackiego, pielęgniarki 
naczelne 6-ciu szpitali z szpitali subregionu tarnobrzeskiego, 4 pracowników szpitali 
z subregionu tarnobrzeskiego (np. pielęgniarka – blok operacyjny, pracownik SOR), 
3 osoby pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. 

 

Finanse i rachunkowość: 

Aktualnie nie są zatrudnione osoby z poza Uczelni. Planuję się zatrudnienie 3 osób 
pracownika Urzędu Skarbowego, dyrektora Oddziału Banku, dyrektora Oddziału 
ZUS z terenu województwa podkarpackiego. 

Ponad to na kierunku Pedagogika (jeszcze kierunek ogólnoakademicki) zajęcia 
prowadzi 6-ciu „praktyków”, w tym jedna osoba – dyrektor Bursy Szkolnej  
w Sandomierzu jest zaliczona aktualnie do minimum kadrowego. Pozostałe osoby to 
dyrektorzy placówek pomocy społecznej, świetlicy terapeutycznej, domu dziecka. 

(dowód: akta kontroli str.760 - 763) 

 

5.6 do 5.11 Praktyki studenckie. Jednostka organizacyjna. Plany praktyk. 
Weryfikacja prawidłowości praktyk studenckich. Umowy o praktyki w tym 
mechanizmy wiązania praktykantów z potencjalnymi pracodawcami. Targi pracy i 
festiwale nauki.  

 

W strukturze organizacyjnej Uczelni w ramach Działu Kształcenia działało 
jednoosobowe stanowisko ds. praktyk studenckich. Osoba zatrudniona na tym 
stanowisku koordynowała sprawy związane z planowaniem, przeprowadzaniem 
i oceną zawodowych praktyk studenckich. 

Odpowiedzi przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i urzędów udzielone 
w ankietach, o których mowa na str. 17 wystąpienia pokontrolnego stanowiły m. in. 
podstawę do opracowania programu kształcenia na danym kierunku, w tym 
programu praktyk. Dla każdego z kierunków kształcenia na Uczelni (poza 
Pielęgniarstwem) opracowano Program praktyk. Szkolenie zawodowe na kierunku 
Pielęgniarstwo odbywało się na podstawie Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu 
(…).  

Narzędziem monitorowania osiągania efektów kształcenia praktyk zawodowych jest 
analiza dokumentacji praktyk dokonywana przez opiekuna dydaktycznego. 

Założone efekty kształcenia są weryfikowane podczas egzaminu praktyk 
zawodowych. 

Zakładane efekty osiągane przez studentów w toku praktyk są analizowane przez 
interesariuszy zewnętrznych (pracodawców – m. in. wydziałowe rady 
pracodawców). 

Dokonana w trakcie kontroli analiza losowo wybranych Protokołów z hospitacji 
praktyk studenckich przeprowadzonych w 2014 r. wykazała, że hospitacje 
realizowano zgodnie z procedurą przewidzianą w Wewnętrznym Systemie 
Zapewnienia Jakości Kształcenia ( …). 

Nie stwierdzono funkcjonowania na Uczelni mechanizmów związania studentów 
odbywających praktykę z pracodawcami. Ustalono, że w stosunku do studentów 
„kierunków nowych”, potencjalni pracodawcy zadeklarowali przyjęcie do pracy 
absolwentów tych kierunków, np. deklaracje dyrektorów szpitali, czy deklaracja 
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dyrektora biura turystycznego o przyjęciu do pracy „najlepszych studentów” na 
kierunku Turystyka i rekreacja. 

(dowód: akta kontroli str.764 – 765, str. 766 – 787, str. 788 - 813 ) 

 

W maju 2013 r. Uczelnia zorganizowała wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Rzeszowie imprezę pod nazwą „Jarmark zawodów” przeznaczoną głównie dla 
uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
tarnobrzeskiego i sandomierskiego. Równolegle przygotowano i przeprowadzono na 
Uczelni konferencję „Wezwania współczesnego rynku pracy – wymiana 
doświadczeń, dobre praktyki” z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Biura 
Pracy, państwowych szkół zawodowych z terenu województwa podkarpackiego, 
pracodawców. 

W trakcie niniejszej kontroli – Uczelnia przygotowywała ogólnopolską konferencję 
naukową „Rynek pracy – uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne”. 

(dowód: akta kontroli str. 814 - 816) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania Uczelni, które doprowadziły do 
powstania różnorodnego i licznego zbioru pracodawców, głównie z subregionu 
tarnobrzeskiego, gotowych do współpracy z Uczelnią, m. in poprzez udostępnienie 
swoich przedsiębiorstw, w celu umożliwienia studentom udziału w praktykach 
zawodowych.  

6. Doradztwo zawodowe prowadzone przez Uczelnię 

6.1 do 6.3 Doradztwo zawodowe. Akademickie Biuro Karier. Inkubatory 
przedsiębiorczości. 

 

W strukturze organizacyjnej Uczelni, podporządkowane bezpośrednio Prorektorowi 
ds. Rozwoju i Badań Naukowych, działało Biuro Karier i Spraw Studenckich 
(jednoosobowe stanowisko pracy – w dalszej treści Biuro). 

Do zadań Biura należało m in. prowadzenie doradztwa zawodowego dla studentów 
Uczelni. Doradztwo prowadzono na bieżąco w formie rozmowy, konsultacji 
w sprawie oczekiwań, aspiracji. Pomocy w pisaniu listów aplikacyjnych (CV, list 
motywacyjny), czy też przedstawieniu dostępnych propozycji z zakresu dalszego 
podnoszenia kwalifikacji – studia, podyplomowe, doktoranckie, MBA, kursy. 

Forma doradztwa zawodowego było organizowanie i prowadzenie warsztatów dla 
studentów, w tym z zakresu warunków i możliwości prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej (np. pozyskanie dotacji).  

(dowód; akta kontroli str. 817 - 821) 

 

Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy realizowano - poza 
bezpośrednią komunikacją i wywieszaniem na tablicach ogłoszeń – głównie poprzez 
wykorzystywanie sieci internetowej. Poza zamieszczaniem informacji  
o ofertach pracy na stronie internetowej Uczelni, udostępniono możliwości dotarcia 
do podwitryn z ofertami pracy Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 
 

27 

 

Na stronie internetowej Biura dodano również inne podwitryny dotyczące ofert 
pracy, w tym do portalu Zielona linia (informacja o ofertach pracy w całej Polsce, 
szkoleniach, usługach urzędów pracy). 

Na stronie internetowej Biura zamieszczono podstrony dotyczące staży 
absolwenckich, konkursów, wolontariacie. 

W latach objętych kontrolą do Biura wpłynęło 141 ofert pracy – rozpowszechnionych 
wśród studentów Uczelni. 

Biuro prowadziło elektroniczną bazę studentów i absolwentów zainteresowanych 
pracą. W bazie było zarejestrowanych 59 osób, w tym 32 studentów i 27 
absolwentów. 

Dane liczbowe (zbiory, statystyki) gromadzone przez Biuro nie pozwalały na ocenę 
efektywności Biura w zakresie gromadzenia ofert pracy i obsadzania ich 
studentami/absolwentami Uczelni.  

(dowód: akta kontroli str.822 - 826 ) 

Uczelnia w okresie objętym kontrolą nie prowadziła inkubatorów przedsiębiorczości, 
czy centrów transferu technologii.  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zważywszy również na oceny działalności Biura wyrażone 
przez absolwentów Uczelni w ankietach prowadzonych w ramach monitoringu losów 
zawodowych absolwentów stwierdza, że działalność Uczelni w zakresie doradztwa 
zawodowego oraz gromadzenia, prezentowania i wykorzystywania ofert pracy była 
rzetelna i efektywna. 

 

IV. 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 Rzeszowie. 

Rzeszów, dnia        grudnia 2014 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Kazimierz Ramocki 

Główny specjalista kp 
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........................................................ 

  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


