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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 Warszawie 

Kontroler Łukasz Jarocki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/124/2017 z dnia 14 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Morawski, Starosta1 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 3-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Powiat Ciechanowski będący organem prowadzącym szkoły i placówki nie zapewnił 
w pełni rzetelnej realizacji zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. 

W latach 2015-2017 Starosta Powiatu Ciechanowskiego nadał stopień  nauczyciela 
mianowanego 13 nauczycielom. Wszyscy nauczyciele awansowani spełniali warunki 
przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego, a postępowania egzaminacyjne 
zostały przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad. W większości 
protokołów komisji kwalifikacyjnych (11 z 13) przebieg postępowania został 
udokumentowany prawidłowo, potwierdzając rzetelność sprawdzania spełniania 
przez nauczycieli wymagań określonych dla uzyskania stopnia awansu 
zawodowego w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 
marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli3. . 

Powiat zapewnił nadzór nad procesem przygotowania nauczycieli w ramach staży 
na stopnie awansu zawodowego. Nadzór ten polegał na analizie wniosków 
dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, a także weryfikacji wykazów ukończonych przez nauczycieli różnych 
form doskonalenia. Pozwalało to na dokonanie oceny, czy środki przeznaczone na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystywane były racjonalnie oraz zgodnie 
z zatwierdzonymi planami rozwoju zawodowego. 

W latach 2015 i 2016 w budżecie Powiatu Ciechanowskiego wyodrębniono środki 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wymaganej na podstawie art. 
70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela4 Środki te zostały 
wykorzystane w planowanej wysokości (99,98% i 99,62%).  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

                                                      
1 Podczas kontroli Starosta Sławomir Morawski był na urlopie. Obowiązki kierownika jednostki pełnił Wicestarosta Andrzej 
Pawłowski.  
2 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 
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 393 Dalej: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. Dalej: Karta Nauczyciela. 
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 Nierzetelnym udokumentowaniu przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych 
w dwóch protokołach z ich posiedzeń. Dokumenty te zawierały zapisy 
informujące o ocenie odpowiedzi nauczycieli przez komisję, zamiast 
informacji o treściach udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi; 

 Wyodrębnieniu w budżecie jednostki na 2017 r. kwoty przeznaczonej na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 
niezgodnej z  wymogiem określonym w art. 70a ust. 1-2 Karty Nauczyciela.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

1.1. W roku szkolnym 2015/2016 Powiat Ciechanowski (dalej także: Powiat) 
prowadził 9 jednostek organizacyjnych stanowiących samodzielnie działające 
zespoły, które łącznie składały się z 24 jednostek oświatowych, w tym: 14 szkół 
ponadgimnazjalnych, trzech placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom poza miejscem stałego zamieszkania, oraz po jednym przedszkolu, szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole policealnej, placówce kształcenia oświatowo-
wychowawczego, placówce kształcenia ustawicznego oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznej. W kolejnych latach szkolnych (2016/2017 oraz 2017/2018) liczba 
zespołów zmniejszyła się do 8, co było spowodowane zmniejszeniem się ilości szkół 
ponadgimnazjalnych (w roku 2016/2017 było ich 13, zaś w 2017/2018 - 12) oraz 
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego 
zamieszkania (w latach 2016/2017 i 2017/2018 Powiat prowadził dwie takie 
jednostki). 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 11) 

1.2. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Ciechanowski w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018 uległa 
zmniejszeniu o 9,5%. W roku 2015/2016 w szkołach i placówkach było 
zatrudnionych łącznie 401 nauczycieli. W kolejnych latach szkolnych odpowiednio: 
384 i 363. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 15) 

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 
przystąpiło 8 nauczycieli, co stanowiło 2% wszystkich nauczycieli. W roku 
2016/2017 do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli co stanowiło 1,3% wszystkich 
nauczycieli zatrudnionych w tym roku. W roku 2015/2016 nauczyciele, którzy 
posiadali już stopień nauczyciela mianowanego lub wyższy (nauczyciela 
dyplomowanego) stanowili 87,8% wszystkich nauczycieli, zaś w roku 2016/2017 
odsetek ten wzrósł do 89,6%.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 15, tom II, str. 230-232) 

2.1. W latach szkolnych 2015/2016 - 2016/2017 wszyscy nauczyciele wnioskujący 
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego przystąpili do egzaminu i uzyskali 
stopień awansu nauczyciela mianowanego (w sumie było ich 13). Nie stwierdzono 
przypadków pozostawienia wniosków bez rozpoznania lub odmowy nadania stopnia 
awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 12, 13, tom II 230-232, tom III 363)  

2.2. Szczegółowe badanie, którym objęto 105 spośród wszystkich 13 postępowań 
przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, wykazało, że wszyscy awansowani 
nauczyciele:  

                                                      
5 W próbie kontrolnej uwzględniono maksymalne zróżnicowanie środowiska nauczycielskiego, w szczególności przez 
odrzucenie nauczycieli z tych samych szkół. 
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 posiadali wymagane na ich stanowiskach pracy kwalifikacje, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela oraz w przepisach rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli6; 

 odbyli odpowiedniej długości staż pracy i przepracowali odpowiedni okres od 
poprzedniego awansu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9c ust. 1 pkt 2 
i oraz art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela; 

 wystąpili z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku szkolnym 
uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z art. 
9d ust. 7 Karty Nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 376-479) 
 

2.3. Zarząd powiatu zapewnił udział w Komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego (dalej: komisji kwalifikacyjnej) dwóch ekspertów 
z kwalifikacjami odpowiadającymi stanowisku nauczyciela egzaminowanego, 
zgodnie z art. 9g ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela i § 10 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie uzyskiwania stopni awansu. Żaden spośród egzaminowanych nauczycieli 
nie złożył wniosku o udział w komisji przedstawiciela właściwego związku 
zawodowego.  

We wszystkich przypadkach przeprowadzenie egzaminu i rozstrzygnięcie jego 
wyniku nastąpiło w wymaganym minimalnym składzie 2/3 członków komisji 
kwalifikacyjnej, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu, co zostało udokumentowane w protokołach z posiedzenia komisji 
kwalifikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 378-479) 

2.4. W przypadku dwóch postępowań, zapisy umieszczone w protokołach 
dokumentujących przebieg posiedzeń komisji kwalifikacyjnych7, dotyczące 
udzielonych przez nauczycieli odpowiedzi ograniczały się do jednego, ogólnego 
stwierdzenia, nieodnoszącego się do konkretnych pytań, zawierającego ocenę 
sposobu odpowiedzi, np. „pani (…) odpowiadała rzeczowo i wyczerpująco”, 
„odpowiedź na pytanie była rzeczowa i merytoryczna”, „odpowiedź wyczerpująca”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 236-237, tom III, str. 449 -450, 469-471, 484-485) 

2.5. We wszystkich postępowaniach ocena końcowa została obliczona prawidłowo 
i stanowiła średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 
członków komisji, po odrzuceniu jednej najwyższej i jednej najniższej oceny 
punktowej, co było zgodne z § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu8.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 376-479) 

2.6. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wydane prawidłowo: 
były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu, oraz zostały wydane z zachowaniem terminu, 
określonego  w art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. do dnia 31 sierpnia 
danego roku). 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 376-479) 

                                                      
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
7 Komisje powołane uchwałami nr 64/2016 i 69/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 
8 Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną 
punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę 
punktową. W każdym z badanych postępowań liczba członków komisji przekraczała 3 osoby. 
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3. W okresie objętym kontrolą żaden z dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Ciechanowski nie przystępował do postępowania kwalifikacyjnego na 
stopień nauczyciela dyplomowanego.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 13) 

4. Starosta Ciechanowski nie korzystał z uprawnienia do obserwowania pracy 
komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego w prowadzonych 
szkołach i placówkach w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017.  

Wicestarosta Ciechanowski wyjaśnił, że przepisy ustawy umożliwiają udział 
w pracach komisji przedstawiciela organu prowadzącego, nie formułują natomiast 
obowiązku w tym zakresie. Do udziału w pracach komisji nie zachęca usytuowanie 
obserwatora (brak wpływu na rozstrzygnięcia), a także okres w którym prowadzone 
są postępowania (najczęściej lipiec i sierpień), w którym to organ prowadzący 
obligatoryjnie prowadzi postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela 
mianowanego. W związku z tym trudno pogodzić udział, w podobnych terminach, 
zarówno w komisjach kwalifikacyjnych jak i komisjach egzaminacyjnych na stopień 
nauczyciela mianowanego.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 9, tom II, str. 239) 

5. W latach 2015/2016 i 2016/2017 do Starosty Ciechanowskiego nie wpłynęło 
żadne odwołanie od decyzji dyrektorów szkół i placówek w sprawach o nadanie lub 
odmowę nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 14) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
nierzetelnym dokumentowaniu przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych w dwóch 
protokołach z ich posiedzeń. Dokumenty te zawierały zapisy informujące o ocenie 
odpowiedzi nauczycieli przez komisję, zamiast informacji o treściach udzielonych 
przez nauczyciela odpowiedzi. 

Przewodnicząca komisji kwalifikacyjnych wyjaśniła m.in, że pytania zadają eksperci i 
jeżeli udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca i formuła zapisu akceptowana 
przez eksperta zadającego pytanie to komisja przyjęła, że taki sposób jest 
satysfakcjonujący. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 236-237, tom III, str. 449 -450, 469-471, 484-485) 

Zdaniem NIK informacja o udzielonych odpowiedziach powinna być na tyle 
szczegółowa, aby oddawała sens wypowiedzi nauczyciela. Jest to istotne dla 
końcowego rozstrzygnięcia, w którym komisja powinna wziąć pod uwagę sposób i 
zakres spełniania przez nauczyciela poszczególnych wymagań. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że podobne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 21 maja 2007 r. (I OSK 1098/06), w którym stwierdził, że 
„informacja o udzielonych odpowiedziach” to wiadomość o treściach udzielonych 
przez nauczyciela odpowiedzi, a nie ocena tych odpowiedzi przez komisję. 

Zdaniem NIK, choć udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela 
kontraktowego przedstawiciela organu prowadzącego ma charakter fakultatywny, to 
ze względu na fakt, iż pozwala on organowi prowadzącemu szkoły i placówki m.in. 
na obserwację sposobu realizacji zadań szkoły, które są ważne dla oceny jego 
pracy, zasadnym jest korzystanie z tego uprawnienia. 

Postępowania w sprawie nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego 
w latach 2015/2016 i 2016/2017 prowadzono nie w pełni rzetelnie. 

Do udziału w postępowaniach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela 
mianowanego dopuszczono osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe 
i spełniające wymóg odbycia pozytywnie ocenionego stażu. W składzie komisji 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi dot. 
kontrolowanej 

działalności 

Ocena cząstkowa 
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kwalifikacyjnych zapewniono wymagany udział odpowiednio dwóch ekspertów 
z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, w tym wymagany udział eksperta 
o kwalifikacjach odpowiadających specjalności nauczycielskiej lub rodzajowi 
stanowiska nauczyciela. Odnotowane w protokołach zestawy pytań potwierdzają 
sprawdzanie przez komisje posiadania przez nauczyciela umiejętności wymaganych 
na stopień nauczyciela mianowanego. We wszystkich badanych przypadkach 
głosowania komisji w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbyły się 
przy wymaganej obecności co najmniej 2/3 powołanego składu komisji.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nierzetelnego dokumentowania przebiegu 
prac komisji, polegającego na umieszczeniu w protokołach z dwóch posiedzeń 
informacji o ocenach udzielonych odpowiedzi, zamiast informacji o ich treściach.  

2. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju 
i awansu zawodowego 

1.1. W latach 2015 i 2016 w budżecie Powiatu9 wyodrębniono środki na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wymaganej na podstawie art. 70a 
ust. 1  Karty Nauczyciela. Środki te wynosiły 110,0 tys. zł w 2015 r. oraz 103,0 tys. zł 
w 2016 r., stanowiąc odpowiednio 0,64% i 0,60% kwoty przeznaczonej na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (17 140,18 tys. zł – 2015 r. i 17 065,68 tys. zł – 
2016 r.). W trakcie roku budżetowego wysokość środków ulegała zmniejszeniu. W 
planach finansowych po zmianach10, kwoty wyodrębnionych środków wynosiły: 91,6 
tys. zł w 2015 r. oraz 77,5 tys. w 2016 r. Każda z dokonanych zmian następowała 
w wyniku realizacji wniosków dyrektorów placówek oświatowych składanych do 
zarządu Powiatu Ciechanowskiego dotyczących zmian w planach finansowych tych 
jednostek, w tym zmniejszenia kwot przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 106-276, 277-441) 

W roku 2017 środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli wyodrębnione w budżecie na ten rok wynosiły 102,5 tys. zł., co stanowiło 
0,60% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia wszystkich pracowników 
pedagogicznych (16 962,4 tys. zł). Było to niezgodne z wymogiem określonym w art. 
70a ust. 1-2 Karty Nauczyciela (1%). Podczas prowadzenia czynności kontrolnych 
podjęta została uchwała zwiększająca plan wydatków11 na dofinansowanie 
zawodowe nauczycieli o 67,2 tys. zł. Po zmianach kwota przeznaczona na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiła 1% kwoty 
przeznaczonej na wynagrodzenie wszystkich pracowników pedagogicznych, 
zgodnie z cytowanym przepisem.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str.1-6)  

1.2. Urząd dokonywał kalkulacji kwoty środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli w poszczególnych latach na podstawie planowanych rocznych środków 
na ten cel, wykazywanych w części informacyjnej do planów finansowych12 każdej 
jednostki oświatowej na dany rok budżetowy, sporządzanych przez kierowników 
tych jednostek. Weryfikacja kalkulacji środków na wynagrodzenia osobowe 

                                                      
9 Na podstawie uchwał budżetowych na lata 2015 i 2016 
10 W 2015 r. zmiana planu uchwałami Nr 113/2015ZP z 10 grudnia 2015 r. (+ 0,1 tys. zł), Nr V/10/65/2015 RP z 29 grudnia 
2015 r. (-14,8 tys. zł) oraz Nr 124/2015 ZP z 30 grudnia 2015 r (-3,8 tys. zł). W 2016 r. zmiana planu uchwałami Nr 117/2016 
z 14 grudnia 2016 r. (- 15,5 tys. zł) oraz Nr 121/2016 ZP z 30 grudnia 2016 r. (-10 tys. zł). 
11 Nr 126/2017 ZP z dnia 26 września 2017 r 
12 Plany finansowe sporządzone i przedłożone przez dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 
charakteryzowały się różną formą i treścią. W związku z tym, że w niektórych planach finansowych nie było wyodrębnionej 
liczby nauczycieli, lub liczba ta była prezentowana w odmienny sposób (w przeliczeniu na etaty lub na osoby) nie było 
możliwym jej porównanie z liczbą nauczycieli odzwierciedloną w bazie danych „starego SIO”.  
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nauczycieli na 2017 r. wykazała, że kalkulacja została dokonana poprawnie pod 
względem rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 6-45) 

2.1. We wszystkich latach objętych kontrolą (2015-2017) Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie przygotowało plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli tom II, str.129-136, 162-165, 203-204-227) 

2.2. Wszyscy dyrektorzy przedkładali do organu prowadzącego do dnia 30 listopada 
danego roku, wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w następnym roku budżetowym, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków13. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 134-199, 226-227) 

Plany dofinansowania były przygotowywane z uwzględnieniem przesłanek 
określonych w § 6 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. wzięto pod uwagę:  

 wnioski dyrektorów szkół i placówek (w pełnym zakresie); 

 wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego (w efekcie 
dofinansowywano m.in. następujące tematy szkoleń: „motywowanie 
i angażowanie uczniów w naukę”, „praca z nastolatkiem z niską 
samooceną”); 

 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty14 
(dofinansowano m.in. szkolenia stanowiące realizację kierunku 
„podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych …”, czy też kierunku „upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży – temat: 
„symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”. 

Odnosząc się do kryteriów branych pod uwagę, przy przygotowywaniu planów 
dofinansowania Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego wyjaśnił m.in. że ze 
względu na zróżnicowany charakter szkół i placówek prowadzonych przez powiat 
ciechanowski w protokołach określających maksymalne kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
ujęto kryterium: konieczność uzyskania dodatkowych kwalifikacji według potrzeb 
kadrowych szkoły. Taka formuła sprowadza się do tego, że każda szkoła biorąc pod 
uwagę specyfikę swojej placówki i uwzględniając priorytety wskazane przez MEN 
proponuje formy i tematy doskonalenia adekwatne do potrzeb szkoły lub placówki. 

(dowód: akta kontroli tom II, str.129-136, 162-165, 203-204-227, tom III, str. 489-
493) 

2.3. We wszystkich latach objętych kontrolą organ prowadzący ustalił (w formie 
uchwał Zarządu Powiatu) maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

                                                      
13 Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm. (Dalej: rozporządzenie w sprawie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli). 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
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pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Ustalenia 
w powyższym zakresie były dokonywane w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół, 
z których sporządzano protokoły. Maksymalne kwoty dofinansowania ustalono na 
1,5 tys. zł za semestr w 2015 r., 1,5 tys. zł za semestr w 2016 r. oraz 2 tys. zł za 
semestr w 2017  r. Preferencje w zakresie dopłat za kształcenie nie ulegały zmianie 
i w każdym z roku obejmowały: doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, dokształcanie nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, konieczność uzyskania dodatkowych kwalifikacji według potrzeb 
kadrowych szkoły. 

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 128-227) 

Przedstawiając przyczyny uzasadniające ustalenie powyższych kryteriów 
Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego wyjaśnił m.in., że preferencje w 
finansowaniu doskonalenia zawodowego wynikają z potrzeb rynku pracy oraz niżu 
demograficznego i stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców 
i młodzieży. Stanowią również realizację strategii Powiatu w tym zakresie. W 
szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) powstają nowe kierunki 
kształcenia, co skutkuje podejmowaniem doskonalenia zawodowego przez 
nauczycieli kształcących młodzież w tych kierunkach. Z kolei realizacja zadań 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są w Powiecie istotnym aspektem 
pracy wszystkich szkół, a nie tylko placówek opiekuńczych, czy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Sfinansowane kursy, szkolenia, studia 
podyplomowe objęły takie tematy jak: „Logopedia”, „diagnoza, dysleksja rozwojowa, 
terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, 
„Pedagogika-korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną”. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 489-490) 

W okresie objętym kontrolą kierunki studiów podyplomowych i kursów 
kwalifikacyjnych czy doszkalających obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: 
urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, zarządzanie procesami logistycznymi, 
informatyka i technologia informatyczna, produkcja w poligrafii, mechatronika, usługi 
fryzjerskie. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 490-491) 

3.1. Kwoty zrealizowanych wydatków ze środków wyodrębnionych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w latach 2015 i 2016 wyniosły odpowiednio: 91,55 tys. zł oraz 
77,20 tys. zł co stanowiło 99,98% i 99,62% wykonania planu po zmianach. Niższe 
niż pierwotnie planowane wykorzystanie środków było wynikiem zmniejszenia 
potrzeb w tym zakresie ze strony szkół i placówek. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 362-373) 

3.2. Łącznie w latach budżetowych 2015 i 2016 z dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego korzystało 96 nauczycieli, co stanowiło 65,8% wszystkich nauczycieli 
odbywających staż związany ze stopniem awansu zawodowego (146).  
W grupie 96 nauczycieli znajdowało się: czterech stażystów (liczba wszystkich 
stażystów - czterech), 10 nauczycieli kontraktowych (liczba wszystkich nauczycieli 
kontraktowych - 14), 24 nauczycieli mianowanych (liczba wszystkich nauczycieli 
mianowanych - 27) i 58 nauczycieli dyplomowanych (liczba wszystkich nauczycieli 
dyplomowanych - 101). 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 363) 

W latach 2015-2016) nie wystąpiły przypadki odrzucenia wniosków nauczycieli, 
którzy chcieli korzystać z różnych form doskonalenia. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 363) 
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3.3. Działania służące kontroli i monitorowaniu funkcjonowania systemu awansu 
zawodowego nauczycieli oraz finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
podejmowane przez organ prowadzący polegały głównie na analizie składanych 
przez dyrektorów szkoły sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto analizie poddawane były, 
sporządzane corocznie przez dyrektorów szkół i placówek, wykazy kwalifikacji 
nauczycieli z uwzględnieniem ukończonych przez nich różnych form doskonalenia.   

Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego wyjaśnił, m.in., że organ prowadzący 
dysponując wykazem kwalifikacji nauczycieli i przydziałem zajęć dla poszczególnych 
nauczycieli umieszczonym w arkuszu organizacyjnym, dokonuje analizy w jakim 
stopniu uzyskanie dodatkowych, czy wyższych kwalifikacji (kursów, studiów 
podyplomowych) uwzględnionych w rocznych planach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zostało „wykorzystane” w przydziale zadań na rok kolejny, a tym samym, 
czy planowane doskonalenie było racjonalne i odpowiadało potrzebom szkoły lub 
placówki. 

(dowód: akta kontroli str. Tom III, 364, 494) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegająca na wyodrębnieniu w budżecie jednostki na 
2017 r. kwoty przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości niezgodnej z  wymogiem określonym w art. 70a ust 1-2 
Karty Nauczyciela. W trakcie czynności kontrolnych dokonano zmiany w budżecie, 
skutkującej wyodrębnieniem kwoty w prawidłowej wysokości.  Powyższa 
nieprawidłowość nie skutkowała brakiem dofinansowania złożonych wniosków.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str.1-6)  

Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego wyjaśnił m.in, że w dacie przygotowania 
projektu uchwały budżetowej na rok 2017, tj. na dzień 15 listopada 2016 r. przyjęto 
dla ustalenia kwoty wskaźnik 0,6%. Był to wskaźnik zgodny z przepisem art. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2016, który obowiązywał do 31 grudnia 2016 r.15 
W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, nie zawarto przepisu regulującego tę 
kwestię w roku budżetowym 2017. Ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw z 8 
grudnia 2016 r. i dopiero wówczas było wiadomo, że w 2017 r. będzie obowiązywał 
wskaźnik w wysokości 1%. Uchwała budżetowa Powiatu została przyjęta przez 
Radę Powiatu Ciechanowskiego 28 grudnia 2016 r. w wersji projektu, bez żadnych 
zmian. Głównym powodem nie wprowadzenia poprawek, było to, że przed 8 grudnia 
2016 r. projekt uchwały budżetowej na 2017 r. był już zaopiniowany przez większość 
komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego, zgodnie z trybem prac nad 
projektem uchwały budżetowej.  

(dowód: akta kontroli, tom III, str. 488-489) 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zapewniło nauczycielom szkół prowadzonych 
przez Powiat Ciechanowski wsparcie finansowe w zakresie doskonalenia i rozwoju 
zawodowego.  

W latach 2015, 2016 w planach finansowych Powiatu Ciechanowskiego 
wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wymaganej 
wysokości, odpowiednio 0,64%, 0,60% kwoty planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W latach 2015 i 2016 
środki te wykorzystano w zaplanowanej wysokości (odpowiednio 99,98% i 99,62%), 

                                                      
15 Przywołany przepis przewidywał, że na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów 
prowadzących szkoły środki w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5%. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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finansując z nich zadania przewidziane w rocznych planach dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Plany dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015, 2016 i 
2017 przygotowano rzetelnie, w oparciu o analizy potrzeb prowadzonych szkół i 
placówek oraz wyników nauczania w szkołach.  

W planach dofinansowania uwzględniono zgłaszane przez dyrektorów szkół 
i placówek potrzeby w zakresie dofinansowania form doskonalenia zarówno 
nauczycieli będących w trakcie staży na stopień awansu zawodowego, jak 
i nauczycieli dyplomowanych. 

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie funkcjonowała procedura nadzoru, która 
pozwalała na racjonalne, zgodne z zatwierdzonymi planami rozwoju zawodowego 
nauczycieli wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie form ich 
doskonalenia. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16 wnosi o rzetelne dokumentowanie przebiegu prac 
komisji kwalifikacyjnych w protokołach z ich posiedzeń, poprzez zawieranie w nich 
informacji o treściach udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi; 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia                              2017 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Łukasz Jarocki 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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