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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 System awansu zawodowego nauczycieli.  

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Andrzej Liwo starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/132/2017 z dnia 15 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (w dalszej treści Starostwo lub Powiat).  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski od dnia 28 listopada 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 W ocenie NIK w Starostwie zapewniono rzetelną realizację zadań z zakresu 
awansu zawodowego nauczycieli, należących do organu prowadzącego szkoły  
i placówki. W latach 2015 – 2017 Starosta Jarosławski nadał stopień nauczyciela 
mianowanego łącznie 26 nauczycielom. Wszyscy nauczyciele awansowani spełniali 
warunki przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego, a postępowania 
egzaminacyjne zostały przeprowadzone z zachowaniem  obowiązujących zasad. 
Komisje w sposób rzetelny dokumentowały w protokołach egzaminacyjnych 
przebieg postępowania. Zebrana dokumentacja pozwalała na potwierdzenie 
spełnienia przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego. 

Uzasadnienie  

oceny ogólnej 

W latach 2015, 2016 i 2017 w budżecie Powiatu Jarosławskiego wyodrębniono 
środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wymaganej na 
podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela2 tj. 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. W latach 2015, 2016 ww. środki wykorzystano odpowiednio  
w wysokości 72,1% i 71,9% finansując z nich zadania przewidziane w rocznych 
planach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W Starostwie 
realizowano procedurę weryfikacji wniosków dyrektorów szkół i placówek  
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając wieloletnie 
plany doskonalenia zawodowego. Roczne plany dofinansowania form doskonalenia 
                                                      
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 
2 Dz. U. z 2017 r., poz. 1189. 
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zawodowego nauczycieli określane były z uwzględnieniem zgłaszanych przez 
szkoły i placówki potrzeb. 

  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu 
zawodowego. 

 
Według stanu na 30 września 2015 r. w szkołach i placówkach Powiatu 
zatrudnionych było łącznie 629 nauczycieli na 577,02 etatach z czego 517 w pełnym 
wymiarze. Struktura zatrudnienia nauczycieli, według stopni awansu zawodowego 
była następująca: 14 stażystów, 50 nauczycieli kontraktowych, 167 nauczycieli 
mianowanych, 390 nauczycieli dyplomowanych i 8 nauczycieli bez stopnia. 
 
Odpowiednio wg stanu na 30 września 2016 r. zatrudnionych było łącznie 596 
nauczycieli na 554,36 etatach z czego 511 w pełnym wymiarze. Struktura 
zatrudnienia nauczycieli, według stopni awansu zawodowego była następująca: 7 
stażystów, 48 nauczycieli kontraktowych, 139 nauczycieli mianowanych, 394 
nauczycieli dyplomowanych i 8 nauczycieli bez stopnia. 
 
Na dzień 30 września 2017 r. zatrudnionych było łącznie 607 nauczycieli na 552,63 
etatach z czego 501 w pełnym wymiarze. Struktura zatrudnienia nauczycieli, według 
stopni awansu zawodowego była następująca: 21 stanowili stażyści, 41 nauczyciele 
kontraktowi, 112 nauczyciele mianowani, 421 nauczyciele dyplomowani i 12 
nauczyciele bez stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 3-153 ) 
 

Analiza struktury zatrudnienia nauczycieli (zatrudnionych w pełnym wymiarze) 
wskazuje, że w szkołach prowadzonych przez Powiat w okresie objętym kontrolą 
według stanu na 30 września 2015 r. i 30 września 2017 r. nastąpił wzrost liczby 
nauczycieli dyplomowanych o 7,4%, stażystów o 33,3% oraz zmniejszenie liczby 
nauczycieli kontraktowych o 18% i nauczycieli mianowanych o 32,9%. 
 
W latach objętych kontrolą tj.: 2015/2016 – 2017/2018 liczba szkół i placówek 
(jednostek oświatowych) prowadzonych przez Powiat wynosiła odpowiednio: 14, 14 
i 13.  
 
W roku szkolnym 2017/2018 Powiat prowadził ogółem 13 jednostek organizacyjnych 
(samodzielnie działających i zespołów). Struktura rodzajowa w ww. roku 
przedstawiała się następująco: 
- przedszkoli  - 1  
- szkół podstawowych - 1 
- gimnazjów – 0 
- szkół ponadgimnazjalnych – 25 
- szkół policealnych – 1 
- placówek oświatowo-wychowawczych – 1 
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- placówek kształcenia ustawicznego  - 1 
- placówek artystycznych (ognisk) – 1 
- poradni psychologiczno-pedagogicznych - 1 
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapii, specjalnych – 1 
- placówek zapewniających opiekę   i wychowanie uczniom poza miejscem 
  stałego zamieszkania – 2 
 

Dane o postępowaniach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 
prowadzonych w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Starostwie Powiatowym 
w Jarosławiu przedstawiono w poniższym zestawieniu. 
 
 

Wyszczególnienie 
Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 

2016/2017 
Liczba nauczycieli wnioskujących o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego 

14 12 

Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu 14 12 
Liczba nauczycieli uzyskujących stopień awansu nauczyciela 
mianowanego 

14 12 

Liczba nauczycieli, których wnioski pozostały bez rozpoznania 0 0 
Liczba nauczycieli, którym wydano decyzje o odmowie nadania 
stopnia awansu 

0 0 

(dowód: akta kontroli str. 157; 158-161) 
 

 
 
Badaniu poddano akta postępowań kwalifikacyjnych 20 (76,8 %) z 26 nauczycieli 
awansowanych na stopień nauczyciela mianowanego w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 wybranych w oparciu o rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu. 
 
Stwierdzono, iż każdorazowo uchwałami Zarządu Powiatu Jarosławskiego 
powoływano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. W uchwałach określano między innymi dane 
nauczyciela ubiegającego się o awans, jednostkę w której jest zatrudniony oraz 
skład komisji egzaminacyjnej wraz z określeniem specjalności egzaminatora lub 
jednostki, której był przedstawicielem. 

(dowód: akta kontroli str. 162-170) 
 

Badana dokumentacja z postępowań kwalifikacyjnych zawierała między innymi: 
• wniosek nauczyciela do Starosty, o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, 

• poświadczone kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje, 

• poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, 

• zaświadczenie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel o: 
wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie, dacie zatwierdzenia 
planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania  
z realizacji planu rozwoju zawodowego, dacie oceny dorobku 
zawodowego, 



 

4 

• sprawozdanie z analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku, 

• oświadczenia o:  braku toczących się postępowań karnych oraz 
dyscyplinarnych wobec wnioskującego i niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie; oświadczenia członków komisji o znajomości 
przepisów o ochronie danych osobowych i zobowiązaniu do ich 
przestrzegania, znajomości postanowień art. 24 § 1 pkt. 1 i pkt. 7 Kodeksu 
postępowania administracyjnego o niewystępowaniu okoliczności, które 
mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka komisji  
w rozpatrywaniu wniosku o awans zawodowy, 

• protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej w którym ujęto: dane 
wnioskodawcy, datę wpływu wniosku, dacie i miejscu posiedzenia komisji, 
skład komisji egzaminacyjnej, informację o obecności wymaganego 
kworum do podjęcia rozstrzygnięcia, nieobecności członków komisji, dane 
dotyczące prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela, treść pytań 
egzaminacyjnych, uwagi na temat udzielonych odpowiedzi, dane 
dotyczące otrzymanych ocen punktowych, wynik średni arytmetyczny  
z otrzymanych ocen punktowych, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji, 

• zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, 

• akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 

(dowód: akta kontroli str. 171-310) 

Badanie akt postępowań kwalifikacyjnych 10 nauczycieli wnioskujących o podjęcie 
takich postępowań w roku szkolnych 2015/2016 i 10 w roku szkolnym 2016/2017 
wykazało, że: 
- we wszystkich przypadkach nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane na ich 
stanowiskach pracy, wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz 
rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji zawodowych3, 
- wszyscy wnioskodawcy legitymowali się zaświadczeniami o odbyciu odpowiedniej 
długości stażu pracy i przepracowaniu odpowiedniego okresu od poprzedniego 
awansu, 
- wszystkie wnioski o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych złożone były w roku 
szkolnym uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

- na mocy uchwał powołujących komisje egzaminacyjne zapewniono udział w nich 
dwóch ekspertów z kwalifikacjami odpowiadającymi stanowisku nauczyciela 
egzaminowanego, w tym udział co najmniej jednego eksperta nauczającego tego 
samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. 
- w przypadku wnioskowania przez nauczyciela (dwa przypadki), zapewniano 
udział w komisji egzaminacyjnej przedstawiciela właściwego związku zawodowego,  

                                                      
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  Dz. U. z 2015 r. poz. 
1264 



 

5 

- we wszystkich przypadkach przeprowadzenie egzaminu i rozstrzygnięcie jego 
wyniku odbywało się w wymaganym  składzie 2/3 liczby członków komisji 
egzaminacyjnej. 
 
Jak opisano powyżej protokoły z posiedzeń komisji egzaminacyjnych zawierały 
między innymi treść pytań egzaminacyjnych sprawdzających spełnienie warunków 
określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu4 
oraz informacje o udzielonych odpowiedziach w sposób potwierdzający wykazanie 
się przez nauczyciela znajomością problemów objętych pytaniami. W żadnej ze 
zbadanych spraw nie stwierdzono by egzaminowany nauczyciel uzyskał ocenę 
poniżej siedmiu punktów  (przy ocenie indywidualnej ekspertów) . Zarówno oceny 
ekspertów jak i pozostałych członków komisji egzaminacyjnych były zbieżne w 
przedziale od dziewięciu do dziesięciu punktów z maksymalną różnicą jednego 
punktu. 
 
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego były zgodne ze wzorem 
określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia 
awansu oraz z zachowaniem terminu wydania decyzji określonego w art. 9b ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela tj. do dnia 31 sierpnia danego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 311-330) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Pani 
Lucyna Paulo w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nie dokonywano oceny 
pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Starostwo do celów 
awansu zawodowego. 
 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 stopień nauczyciela kontraktowego 
uzyskało odpowiednio 9 i 5 osób. W ww. latach przedstawiciel organu 
prowadzącego dwukrotnie uczestniczył w pracach komisji kwalifikacyjnej powołanej 
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli stażystów 
ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. W obydwu przypadku organ 
prowadzący reprezentowała Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa. Udział w komisjach pani Naczelnik podyktowany był posiadanym 
wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym  
w pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. O udziale  
w pracach komisji ww. każdorazowo Starosta informował pisemnie dyrektorów 
szkół i placówek wychowawczych.  
 
W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków postępowań dotyczących 
odwołań od decyzji dyrektorów szkół i placówek w sprawach o nadanie lub 
odmowę nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

(dowód: akta kontroli str. 331-336) 

 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowość. 

                                                      
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli Dz. U. poz. 393 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Stwierdzono, iż rzetelnie dokonywano oceny spełnienia przez nauczycieli warunków 
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, oraz zachowano poprawność 
formalną przebiegu postępowania egzaminacyjnego. Do egzaminów na stopień 
nauczyciela mianowanego dopuszczano nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje. W komisjach egzaminacyjnych zapewniono udział ekspertów z 
wymaganymi kwalifikacjami, odpowiednio do typu i rodzaju szkoły oraz zajęć 
egzaminowanego nauczyciela, jak również zapewniono (w wypadku wnioskowania) 
udział w komisji egzaminacyjnej przedstawiciela właściwego związku zawodowego. 
Egzaminy przeprowadzano zadając nauczycielom pytania dotyczące sprawdzanych 
wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. W protokołach z posiedzeń komisji 
egzaminacyjnych odnotowywano informacje na temat udzielonych przez nauczycieli 
odpowiedzi. Wszystkie rozstrzygnięcia w sprawie wyniku egzaminu były podjęte 
przez komisje  
z zachowaniem wymogu 2/3 składu. 

 

2. Zapewnienie nauczycielom warunków do 
rozwoju i awansu zawodowego. 

 
W budżecie Starostwa na lata 2015-2017 wyodrębniono środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowe nauczycieli. Zgodnie z zapisami uchwał budżetowych5 na 
kolejne lata objęte kontrolą w planie wydatków budżetowych Powiatu określono 
wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na początek roku budżetowego 2015, 2016 i 
2017 w budżecie Powiatu wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, ujęte w ogólnej kwocie wydatków klasyfikowanych w rozdziałach 80146 
i 85446 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) odpowiednio w wysokości: 
281.564,00 zł, 278.678,00 zł oraz 271.217,00 zł. Według planu finansowego po 
zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego na koniec 2015, 2016 roku i na 
dzień 12 października 2017 r. kwoty te wynosiły odpowiednio 203.078,60 zł, 
200.653,00 zł i 290.299,67 zł.  

Kalkulacja w oparciu o wyliczoną kwotę planowanych wynagrodzeń osobowych 
nauczycieli na rok budżetowy 2017: ogółem planowane wynagrodzenia ujęte w 
projektach planów szkół i placówek oświatowych  wynosiły 27.121.684 zł. 
Wyodrębniono 1 % rezerwy na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ogółem 1 % 
x 27.121.684 zł = 271 217 zł. Z powyższego podział ogólnej rezerwy na 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli między rozdziałami 80146 i 85446 
przedstawiał się następująco: wynagrodzenie nauczycieli ujęte w projektach planów 
placówek oświatowych w rozdziale 85446 – 2.684.909 zł; wyodrębnienie 1 % 
rezerwy na dokształcanie 1 % x 2.684.909 zł = 26.849 zł. Planowane środki na 
wynagrodzenia nauczycieli w szkołach ujęte w projektach planów szkół w rozdziale 
80146 – 24.436.775 zł; wyodrębniono 1 % rezerwy na dokształcanie  1 % x 
24.436.755 zł = 244.368 zł.  

                                                      
5 Nr III/15/2014 z 30 grudnia 2014 r., Nr XVI/84/2015 z 29 grudnia 2015 r., Nr XXIX/165/2016 z 22 grudnia 2016 
r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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(dowód: akta kontroli str. 337-361) 
  

Planowana liczba nauczycieli wynika z przedkładanych przez dyrektorów  szkół 
tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na dany rok budżetowy  
(§ 4010 wynagrodzenia osobowe) wraz z planowanym  projektem budżetu w dwóch 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80146 i 85446. W Tabelach kalkulacyjnych 
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń wyszczególniono m.in.: grupy pracowników , 
zatrudnienie (etaty, godzin) za okres 1.01 do 31.08 i okres 1.09 do 31.12, 
wynagrodzenie w tych okresach. Badanie kalkulacji środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli na 2017 r. wykazało, iż przyjęta do kalkulacji liczba nauczycieli 
odpowiada liczbie faktycznego stanu ich zatrudnienia wynikającego z zestawienia 
zbiorczego z bazy danych SIO. 
 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  
w projekcie budżetu Powiatu Jarosławskiego zostaje corocznie wydzielona 1 % 
rezerwa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dwóch rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej tj. 80146, 85446. Kwoty te planowane są na podstawie 
złożonych przez dyrektorów szkół wstępnych projektów budżetu na dany rok wraz  
z tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji  
i obsługi. Następnie po uzyskaniu od Ministra Finansów informacji o planowanej 
kwocie subwencji oświatowej oraz w wyniku indywidualnych spotkań z dyrektorami 
szkół i placówek oświatowych oraz z głównymi księgowymi zostaje wydzielona 
kwota rezerwy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Po przyjęciu przez Radę 
Powiatu Jarosławskiego uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy następuje 
podział środków finansowych zgromadzonych w rezerwie na poszczególne szkoły  
i placówki według wcześniej złożonych przez dyrektorów wniosków. Podział zostaje 
zaopiniowany przez związki zawodowe. Każdy dyrektor mając w planie finansowym 
środki na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z wieloletnimi planami oraz zgodnie  
z Uchwałą Zarządu Powiatu Jarosławskiego określającą maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane, realizuje wnioski nauczycieli o dofinansowanie im 
form dokształcania lub doskonalenia zawodowego. W organie prowadzącym 
organizowane są jedynie szkolenia, seminaria, konferencje dla kadry kierowniczej 
szkół i placówek oświatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 362; 1044-1060)  
 

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany w planie finansowym 
Starostwa w rozdziałach 80146 i 85446 (zmniejszenia i zwiększenia) na podstawie 
uzasadnionych wniosków dyrektorów podległych szkół. Analiza uchwał Zarządu 
Powiatu Jarosławskiego dotyczących zmian w uchwałach budżetowych w latach 
objętych kontrolą wykazała, iż dokonane zmiany w zakresie planów wydatków  
w rozdziałach 80146 i 85446 nie spowodowały zmniejszenia środków 
wyodrębnionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniżej wymaganego 
poziomu.  

(dowód: akta kontroli str. 363-761)  
 

W kontroli ustalono, iż Starostwo corocznie przygotowywało plany dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli finansowanych ze środków 
wyodrębnionych w budżecie Powiatu na doskonalenie zawodowe. Analiza 
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dokumentacji źródłowej wykazała, iż w planach dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli uwzględniane były założenia wieloletnich planów 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z poszczególnych jednostek dla których 
Starostwo było organem prowadzącym. Ponadto uwzględniane były sprawozdania 
dyrektorów szkół i placówek ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku 
budżetowym. 

(dowód: akta kontroli str. 762-779; 780-847; 975-1043)  
 

W latach objętych kontrolą dyrektorzy szkół i placówek wywiązywali się z obowiązku 
składania do organu prowadzącego wniosków o przyznanie środków na 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w nieprzekraczalnym terminie do 30 
listopada danego roku. Plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli uwzględniały potrzeby wyrażone w ww. wnioskach dyrektorów szkół  
i placówek. 

(dowód: akta kontroli str. 848-941)  
 

W latach 2015, 2016 i 2017 organ prowadzący na mocy uchwał w porozumieniu  
z dyrektorami szkół ustalał maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W kolejnych latach 
objętych kontrolą było to odpowiednio: 700 zł, 700 zł i 1.000 zł za jeden semestr 
kształcenia prowadzonego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 942-974)  
 

W latach 2015 i 2016 środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione 
w budżecie wykorzystano (wydatkowano) odpowiednio w kwocie: 203.071,70 zł 
(72,1%) i 200.645,95 zł.(71,9%) 

(dowód: akta kontroli str. 344-345; 354-355) 
 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa podział 
środków finansowych na poszczególne szkoły i placówki na dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli następuje według złożonych przez dyrektorów wniosków. 
Następnie dyrektorzy realizują zaplanowane formy dokształcania nauczycieli. 
Oszczędności wynikają między innymi z następujących powodów: 

1. kwoty planowanych szkoleń, seminariów, konferencji na etapie 
planowania przez dyrektorów są częściowo zawyżone, 

2. rezygnacja przez nauczycieli z planowanych przez nich form 
doskonalenia, 

3. wspieranie doskonalenia nauczycieli przez pozyskane środki z 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( z 1 % rezerwy pokrywany był 
tylko wkład własny w wysokości 20 %). 

(dowód: akta kontroli str. 1044)  

Środki wyodrębnione w budżecie Powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
były przekazywane do realizacji przez prowadzone szkoły i placówki w ramach ich 
planów finansowych. 
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Relacja wykonania wydatków dokonanych w latach 2015, 2016 ze środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli do planów wydatków kształtowała się  
w następujący sposób: 
 

• rok 2015   - plan finansowy w/g uchwały budżetowej  – 281.564,00 zł 

    - plan finansowy po zmianach na koniec roku – 203.078,60 zł     

    - wydatki wykonane – 203.071,70 zł                               

 

• rok 2016   - plan finansowy wg uchwały budżetowej – 278.678,00 zł 

- plan finansowy po zmianach  – 200.653,00 zł 

- wydatki wykonane  – 200.645,95 zł. 

W latach objętych kontrolą Powiat nie udzielał nauczycielom dofinansowania do 
form doskonalenia zawodowego. W organie prowadzącym organizowane były 
jedynie szkolenia, seminaria, konferencje dla kadry kierowniczej szkół i placówek 
oświatowych. 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  
w zakresie kontroli i monitorowania funkcjonowania systemu awansu zawodowego 
nauczycieli Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych bierze udział  
w pracach Komisji Kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego nauczycieli stażystów zatrudnionych w podległych placówkach 
oświatowych. Ponadto dokonuje szczegółowej analizy dokumentacji złożonej przez 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela 
mianowanego. Organ prowadzący kontroluje i monitoruje realizację doskonalenia  
i dokształcania nauczycieli w jednostkach poprzez szczegółową analizę sprawozdań 
z wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, które dyrektorzy składają do 
organu prowadzącego do 31 marca każdego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 362)  
 
 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowość. 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w badanym okresie Starostwo zapewniło  
nauczycielom szkół i placówek wsparcie finansowe w zakresie doskonalenia  
i rozwoju zawodowego. W budżecie Starostwa zapewniono wymagany poziom 
wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (w 2015, 2016  
i 2017 roku 1% kwoty planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe  nauczycieli). W latach 2015, 2016 środki te wykorzystano 
w wysokości odpowiednio 72,1% i 71,9% finansując z nich zadania przewidziane  
w rocznych planach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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Plany dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015, 2016, 
2017 przygotowywano rzetelnie.  
 
 

IV. Wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków. 
 
 

 

V. 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 …….. stycznia 2018 r. 

 

 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Andrzej Liwo 

 Starszy inspektor k. p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis Podpis 

 
 

 

 

 

 

  

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


