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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/27 – System awansu zawodowego nauczycieli.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Agnieszka Mazur-Śledzińska, specjalista k.p., upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
Nr LWA/165/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie 1, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Tomasz Gumulak, dyrektor Zespołu.  

(dowód: akta kontroli str.3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2015-2017 Dyrektor Zespołu zapewnił nauczycielom ubiegającym się o kolejny 
stopień awansu zawodowego warunki do spełnienia przez nich niezbędnych dla tego celu, 
określonych w przepisach wymagań. Postępowania w sprawie nadania nauczycielom stopni 
awansu zawodowego były prowadzone rzetelnie, a nauczyciele Zespołu starający się 
o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego spełniali wymagania określone w § 7 
i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli3. W ramach odbywanych staży na 
stopnie zawodowe nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczyciele podnosili 
swoje kompetencje zawodowe i podejmowali dodatkowe zadania na rzecz podnoszenia 
jakości pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Zespołu. Po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nauczyciele kontynuowali zadania 
realizowane w ostatnim roku stażu, przy czym zaangażowanie części z nich po uzyskaniu 
wyższego stopnia awansu zawodowego było mniejsze niż w trakcie odbywania stażu. 
Aktywność w realizację zadań spadała zwykle w drugim roku po uzyskaniu wyższego 
stopnia awansu. Świadczy to o zmniejszaniu się pozytywnego oddziaływania systemu 
awansu zawodowego na rozwój zawodowy nauczyciela i jego zaangażowanie zawodowe 
po przejściu przez nauczyciela pełnej ścieżki awansu. 

W Szkole zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. 
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego ze środków organu prowadzącego było 
uwarunkowane potrzebami Szkoły, w tym głównie kształcenia nauczycieli w zakresie 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacji, oligfrenopedagogiki i terapii 
pedagogicznej w celu uzyskania kwalifikacji do prowadzenia indywidualnego nauczania, 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dla uczniów mających 
trudności w nauce oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele 
Szkoły po uzyskaniu wyższego stopnia awansu podejmowali działania służące ich dalszemu 
rozwojowi, głównie w formie dokształcających studiów podyplomowych w celu uzyskania 
uprawnień do nauczania dodatkowego przedmiotu a także stopni i tytułów naukowych oraz 

                                                      
1 Dalej „Zespół Szkół” lub „Szkoła, lub „Zespół”.  
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. poz. 393, dalej: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
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dodatkowych uprawnień nauczycielskich. W Zespole wprowadzono mechanizmy 
motywujące do dalszego doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego.  

1. W roku szkolnym 2015/2016 w skład Zespołu Szkół wchodziły trzy szkoły: liceum4, 
technikum5 oraz zasadnicza szkoła zawodowa6, którą Rada Powiatu Ciechanowskiego 
z dniem 1 września 2017 r. przekształciła7 w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2. Pierwsze 
postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów 
ośmioletniej szkoły podstawowej zostanie przeprowadzone na rok szkolny 2019/2020. Do 
wszystkich szkół Zespołu liczących 31 oddziałów uczęszczało 817 uczniów. Od roku 
szkolnego 2016/2017 w Zespole funkcjonują dwie szkoły: liceum i technikum, do których 
uczęszczało 753 uczniów w 29 oddziałach. W bieżącym roku szkolnym8 do wszystkich szkół 
Zespołu uczęszcza 743 uczniów przypisanych do 29 oddziałów. 

 (dowód: akta kontroli str. 8,12-16 ) 

W roku szkolnym 2017/20189 w Zespole Szkół zatrudnionych było ogółem 86 nauczycieli, 
w tym: 72 dyplomowanych, 10 mianowanych, dwóch kontraktowych i dwie osoby nie 
posiadające stopnia awansu. Z ogólnej liczby nauczycieli (86 osób), pełnozatrudnieni 
stanowili 83,7% (72 osoby), a zatrudnieni w niepełnym wymiarze 15,1% (14 osób). 
W bieżącym roku szkolnym nie było zatrudnionych nauczycieli stażystów.  

W badanym okresie liczba nauczycieli uległa zmniejszeniu z 94 w roku szkolnym 2015/2016 
do 86 w roku szkolnym 2017/2018, w tym zmniejszyła się liczba nauczycieli mianowanych 
z 23 w roku szkolnym 2015/2016 do 15 w roku 2016/2017 i do 10 w bieżącym roku 
szkolnym. Stanowili oni odpowiednio: 24,4%, 16,5% i 11,6% wszystkich nauczycieli. 
W strukturze zatrudnienia największy udział w poszczególnych latach szkolnych 
(odpowiednio: 68,1%, 80,2% i 83,7%) mieli nauczyciele dyplomowani, których liczba 
wzrosła z 64 w roku szkolnym 2015/2016, do 73 w roku 2016/2017, a następnie spadła do 
72 w bieżącym roku szkolnym. Zmniejszeniu uległa również liczba nauczycieli 
kontraktowych, których w roku szkolnym 2015/2016 było sześciu, natomiast w kolejnych 
dwóch latach szkolnych – dwóch. Stanowili oni w badanym okresie odpowiednio: 6,3%, 
2,1% i 2,3% ogółu nauczycieli Zespołu. 

 (dowód: akta kontroli str. 23) 

2. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 staże na wyższy stopień awansu zawodowego 
ukończyło 24 nauczycieli, w tym: 6 na stopień nauczyciela mianowanego i 18 na stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy otrzymali pozytywne oceny dorobku zawodowego 
za okres stażu i wystąpili z wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego oraz o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na 
stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeden nauczyciel, który w roku uzyskania pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego10 nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, złożył go w następnym roku 
szkolnym. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki nieuzyskania przez 
nauczyciela wnioskującego wyższego stopnia awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

Prawidłowość zorganizowania przebiegu staży zbadano na próbie kontrolnej 10 
nauczycieli11, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali wyższy stopień 
awansu zawodowego. Analiza wykazała, że:  

                                                      
4 Trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.  
5 Czteroletnie Technikum Nr 2.  
6 Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. 
7 Uchwała Nr V/27/152/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Zasdaniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie 
w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. 
8 Wg stanu na 30 września 2017 r. 
9 Wg stanu na 30 września 2017 r. 
10 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z dnia 30 czerwca 2015 r. 
11 Dwóch nauczyciel mianowanych i 8 dyplomowanych.  
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 do staży zostali dopuszczeni nauczyciele po upływie wymaganego okresu pracy od 
uzyskania poprzedniego stopnia awansu12,  

 nauczyciele dopuszczeni do stażu spełniali warunek posiadania wymaganych dla ich 
stanowisk kwalifikacji zawodowych13,  

 opracowane przez nich plany rozwoju zawodowego na okres staży zostały terminowo 
zatwierdzone14 przez dyrektora Zespołu,  

 dwóm nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego 
przydzielono właściwego opiekuna stażu15, zgodnie z art. 9c ust. 4 KN.  

 wszyscy nauczyciele w terminie 30 dni od zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, przedłożyli dyrektorowi Zespołu 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Następnie dyrektor Szkoły 
w terminie wynikającym z art. 9c ust.6 KN, tj. 21 dni od złożenia przez nauczyciela 
sprawozdania, ustalił ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 50-69) 

Dyrektor Zespołu zapewnił nauczycielom odbywającym staże warunki określone w § 4 ust. 1 
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. Wszyscy nauczyciele: 

 mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez innych 
doświadczonych nauczycieli tzw. „lekcji koleżeńskich” (liczba obserwowanych lekcji 
ogółem wahała się od 22 w pierwszym roku stażu do 14 w trzecim roku stażu; 
przeciętnie na jednego nauczyciela wypadało w pierwszym roku od 0 do 5 godzin, 
w drugim od 1 do 3 natomiast w trzecim od 0 do 3), a także samodzielnego prowadzenia 
„lekcji otwartych” dla innych nauczycieli (w ogólnej ilości od 9 w pierwszym roku stażu do 
5 lekcji w trzecim roku stażu, przeciętnie na nauczyciela od 0 do 3 w pierwszym roku, od 
0 do 4 w drugim roku i od 0 do 2 w ostatnim);  

 brali udział w przewidzianych w ich planach rozwoju zawodowego formach kształcenia 
ustawicznego obejmujących udział m.in. w: szkoleniowych posiedzeniach rady 
pedagogicznej, pracach zespołów wychowawczych i zespołów przedmiotowych, 
warsztatach metodycznych, konferencjach, w tym on-line (liczba ukończonych form 
doskonalenia wahała się od 8 do 32 na jednego nauczyciela w całym okresie stażu, zaś 
średnio jeden nauczyciel uczestniczył w 20 formach kształcenia); 

 współpracowali z pedagogiem szkolnym, korzystali ze wsparcia Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie16 oraz innych placówek i instytucji 
oświatowych (Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie, Szkoła Wyższa 
Pedagogiki w Warszawie, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w 
Warszawie17, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Urząd Miasta w Ciechanowie, 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Wojewódzki Urząd Pracy). 

Jak wyjaśniło 9 nauczycieli18 z analizowanej próby kontrolnej, zakres pomocy PPP dotyczył 
wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez pracowników 
Poradni w ramach szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej i Zespołu 
Wychowawczego przy współudziale pedagoga szkolnego. Zwracali oni uwagę na korzyści 
tej współpracy, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zaleceń zawartych w opiniach Poradni 
dotyczących uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, bądź uczniów z problemami 
zdrowotnymi (w tym: niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe). 

(dowód: akta kontroli str. 28-49, 122-138, 99-121) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 pracownicy Poradni przeprowadzili dla 
nauczycieli i młodzieży szkolnej (w tym wychowanków internatu) warsztaty psychologiczne 
obejmujące 13 różnych tematów, m.in.”Jestem sobą, nie biorę”, „Jak radzić sobie z agresją 
i przemocą równieśniczą”, „Zasady skutecznej autoprezentacji”,”Krótki trening twórczości – 

                                                      
12 Tj. dwóch lat w stosunku do nauczycieli przystępujących do stażu na stopień nauczyciela mianowanego albo roku 
w przypadku nauczycieli rozpoczynających staż na nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz.1189 ze zm.), dalej: KN. 
13 Wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1: KN. 
14 W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajeć szkolnych w danym roku (zgodnie z §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie stopni 
awansu. 
15 Opiekunami byli nauczyciele dyplomowani. 
16Dalej: PPP lub Poradnia. 
17 Dalej: SWPS lub szkoła wyższa. 
18 Jeden nauczyciel nie udzielił odpowiedzi.  
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warsztaty o przełamywaniu barier”, „Stop z cyberprzemocą”, „Co wiesz o tolerancji”. 
Ponadto, w ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 brali udział w: programie 
kompleksowego wspomagania szkoły „Razem dla rozwoju”, spotkaniu grupy 
samokształceniowej pedagogów szkół ponadgimnazjalnych oraz został uruchomiony 
konsultacyjny punkt doraźnej pomocy psychologicznej na terenie internatu. W latach 
szkolnych 2014/2015-2015/2016 przeprowadzono 10-krotnie warsztaty psychologiczne, 
w trakcie których zrealizowano 9 tematów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 warsztaty 
psychologiczne dotyczyły czterech tematów zrealizowanych w 8 terminach. 

 (dowód: akta kontroli str. 122-133) 

W latach 2014/2015-2016/2017 w Zespole Szkół zorganizowano łącznie 18 form 
szkoleniowych, które przeprowadzili pracownicy Poradni lub innych placówek i instytucji 
oświatowych, tj. odpowiednio: 5, 7 i 6 form w poszczególnych latach szkolnych: 

 w roku szkolnym 2014/2015 po jednym szkoleniu przeprowadzili: pracownik Poradni 
Leczenia Uzależnień Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie19 
i aspirant sztabowy z KPP20, oraz trzy szkolenia przeprowadzili pracownicy Poradni21; 

 w roku szkolnym 2015/2016 po jednym szkoleniu przeprowadzili: psychiatra 
z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie22, aspirant sztabowy z KPP23 
i wykładowca szkoły wyższej24 oraz cztery szkolenia przeprowadzili przedstawiciele 
Poradni25’, 

 w roku szkolnym 2016/2017 po jednym szkoleniu przeprowadzili: aspirant sztabowy 
z KPP26, wykładowca szkoły wyższej27 i pracownik Poradni Leczenia Uzależnień28 oraz 
trzy szkolenia przeprowadzili pracownicy PPP. 

(dowód: akta kontroli str. 134-138) 

Objęci badaniem nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego (dwie 
osoby) realizowali zadania określone w § 7 ust. 1 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu, tj. uczestniczyli w pracach organów szkoły (rady pedagogicznej, zespołu 
wychowawczego, zespołu języków obcych, komisji rekrutacyjnej, komisji przedmiotów 
gastronomicznych); brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia 
podyplomowe, warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradztwa zawodowego). 
Nauczyciele, poprzez swoją aktywność nabywali kompetencje określone w § 7 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, tj. m.in. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy (udział 
w lekcjach koleżeńskich, prowadzenie lekcji otwartych); umiejętność uwzględniania w pracy 
potrzeb rozwojowych uczniów (zajęcia wyrównawcze dla maturzystów, lekcje języka 
angielskiego dla młodzieży z Ukrainy), problematyki środowiska lokalnego (wizyty 
w hospicjum29, sobotnie spacery z psami ze schroniska w Pawłowie30, akcja charytatywna 
dla Domu Dziecka w Gołotczyźnie) oraz współczesnych problemów społecznych 
i cywilizacyjnych (lekcje wychowawcze na temat: ubóstwa, przemocy w sieci,wyboru ścieżki 
zawodowej, ataków terrorystycznych,uzależnień, tolerancji; lekcje kulturowe; wolontariat). 

(dowód: akta kontroli str. 448-465, 601-603, 524-545) 

Nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (8 osób) realizowali 
zadania określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
W szczególności podejmowali działania doskonalące warsztat i metody pracy, w tym 
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej (udział 
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, praca z uczniem zdolnym, studiowanie literatury 

                                                      
19  „Mechanizmy powstawania uzależnień w środowisku młodzieży”. 
20 „Procedura „Niebieskiej Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie”. 
21 „Zasady pracy z klasą oraz system konsekwencji w stosunku do uczniów”, „Interwencja w sytuacji cyberprzemocy w szkole”, 
„Nagroda lub pochwała w procesie wychowania”. 
22 „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji wśród młodzieży szkolnej”. 
23 „Dopalcze kradną życie”. 
24 „Komunikacja i inteligencja emocjonalna”. 
25 „Jak rozmawiać z młodzieżą o niebezpiecznych substancjach”. „Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki”, 
„Indywidualizacja oddziałaywań pedagogicznych z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych, „Mutyzm wybiórczy – 
o funkcjonowaniu ucznia w szkole”. 
26 „Zagrozenie atakami terrorystycznymi – wejście niebezpiecznego napastnika do placówki oświatowej”. 
27 „Komunikacja uczeń-nauczyciel – jak ją usprawniać i ułatwiać?”. 
28 „Co robić w sytuacjach konytaktu młodzieży ze srodkami psychoaktywnymi?”. 
29 Przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznycm w Ciechanowie. 
30 W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
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fachowej i pedagogicznej, ewaluacja wyników egzaminów: zewnętrznych, próbnych 
egzaminów zawodowych i maturalnych,poszerzanie bazy posiadanych materiałów 
dydaktycznych); brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia 
podyplomowe, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne). Nauczyciele, poprzez swoją aktywność 
nabywali kompetencje określone w § 8 ust. 2 pkt. 1-3 i 5 ww. rozporządzenia, tj. 
umiejętność doskonalenia pracy własnej i uzyskania pozytywnych efektów pracy poprzez 
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umiejętność badania postępów 
w nauce uczniów, pracę z uczniem słabym i zdolnym. Nauczyciele potrafili rozpoznać 
problemy edukacyjne lub wychowawcze oraz podjąć działania zmierzające do ich 
rozwiązania. 

Nauczyciele realizowali również zadania, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenie 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu. Wśród najczęściej wybieranych do realizacji zadań 
przez tę grupę nauczycieli należały: 

 opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub 
postępowaniem w sprawach nieletnich (np. .Program Szkolnej Profilaktyki, zajecia 
dodatkowe dla maturzystów, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności 
w nauce), 

 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (np. organizacja „Dnia Bezpiecznego 
Internetu”, „Dnia Zdrowia”, „Dnia Krwiodawstwa”, „Festiwalu Nauki”, współpraca ze 
Szkołą Rosyjską przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie), 

 wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania 
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi 
lub innymi podmiotami (np. współpraca z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
uczelniami wyższymi, z bibliotekami innych szkół, Niepublicznym Przedszkolem 
„Akademia Małych Odkrywców”, Sądem Rejonowym i KPP, Sanepidem, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wydawnictwami). 

(dowód: akta kontroli str. 610-611, 615-616, 630, 650-652, 662-663, 685-686, 690-691) 

3. W kontrolowanym okresie trzej wicedyrektorzy dokonali łącznie 20 obserwacji zajęć 
edukacyjnych przeprowadzonych w okresie odbywania stażu przez nauczycieli 
z analizowanej próby kontrolnej. Spośród 10 nauczycieli stażystów, jeden był obserwowany 
raz, jeden – trzy razy, jeden – 9 razy oraz trzech – dwa razy. Nie przeprowadzono 
obserwacji lekcji u czterech nauczycieli, w tym: u jednego odbywającego staż na stopień 
nauczyciela mianowanego i u trzech odbywających staż na nauczyciela dyplomowanego. 
Obserwacje zostały udokumentowane w arkuszach obserwacji lekcji oraz w dziennikach 
klasowych. Formułowane przez wicedyrektorów zalecenia wymagające doskonalenia 
dotyczyły głównie sposobu prowadzenia lekcji, np.: omówienie trudnych elementów ćwiczeń 
(tzw. punkty krytyczne), ćwiczenie umiejętności prezentowania właściwego wypowiadania 
się (niestosowania skrótów myślowych), włączanie do dyskusji wszystkich uczniów 
i sterowanie nią, aby osoby o silnym charakterze i osobowości nie narzucały woli i sposobu 
myślenia całej klasie, zachęcanie młodzieży do dłuższych wypowiedzi podczas prezentacji 
gotowych potraw. 

(dowód: akta kontroli str. 139-140, 167-169, 171-174) 

Dyrektor szkoły wyjaśnił, że w przypadku dwóch nauczycielek (w tym stażystki na stopień 
nauczyciela mianowanego) obserwacje nie były zaplanowane w „Planie obserwacji 
wicedyrektora” nadzorującego je bezpośrednio. Brak obserwacji lekcji – w przypadku jednej 
nauczycielki – był spowodowany realizacją w okresie stażu jedynie zajęć w zakresie 
indywidualnego nauczania w wymiarze ½ etatu. Natomiast w przypadku kolejnej 
nauczycielki nastąpiła zmiana umowy o pracę z nauczyciela języka polskiego (niepełne pół 
etatu) na nauczyciela bibliotekarza początkowo w wymiarze ½ etatu, a następnie na pełny 
etat. Nauczycielka była nadzorowana w zakresie pracy bibliotelarki oraz realizacji pracy 
biblioteki szkolnej przez wicedyrektora Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 180-181) 

Zdaniem NIK obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela realizującego staż 
w ramach awansu zawodowego są jednym ze źródeł informacji o stopniu realizacji przez 
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nauczyciela planów rozwoju zawodowego oraz nabywania przez nich umiejętności 
wynikających z §7 ust. 2 lub §8 ust. 2 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
Dlatego – w ocenie NIK – zasadne jest obserwowanie zajęć edukacyjnych wszystkich 
nauczycieli w trakcie stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 139-140) 

Wszyscy nauczyciele z analizowanej próby złożyli dyrektorowi Szkoły sprawozdania 
z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia stażu, 
zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. W przypadku 
dwóch nauczycieli kontraktowych odbywających staże na nauczyciela mianowanego, 
opiekunowie ich stażu terminowo złożyli dyrektorowi Szkoły projekty oceny ich dorobku 
zawodowego za okres stażu, tj. w ciągu 14 dni od zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust. 4 
ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 60-69, 202-205, 213-216) 

Rada Rodziców na podstawie art. 9c ust. 7 KN w każdym z 10 przypadków wyraziła 
pozytywną opinię dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.  

(dowód: akta kontroli str. 60-69) 

Wszyscy nauczyciele kontraktowi oraz mianowani, którzy odbyli staże na wyższy stopień 
awansu zawodowego uzyskali pozytywne oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 
Dyrektor Szkoły, zgodnie z wymogami art.9c ust. 6 i 8 KN w terminie 21 dni od dnia złożenia 
przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, po zapoznaniu się 
projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, 
dokonał we wszystkich badanych przypadkach pisemnej, pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego.  W uzasadnieniach ocen wskazano przesłanki uznania przez ocenianego 
nauczyciela wymagań określonych w § 7 i § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu.  

(dowód: akta kontroli str. 60-69, 182-216) 

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

Staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 
organizowane były z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawnych. Dyrektor 
Zespołu zapewnił niezbędne warunki do przygotowania się do uzyskania takiego awansu. 
Nauczyciele, którzy ukończyli staże w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 na 
nauczyciela mianowanego (6 osób) i dyplomowanego (18 osób) realizowali wpisujące się 
w ich rozwój zawodowy formy kształcenia ustawicznego, brali udział w warsztatach 
szkoleniowych z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
a także mieli możliwość korzystania ze wsparcia pedagoga szkolnego i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w ich pracy31. 
W ramach dzielenia się wiedzą nauczyciele odbywający staże na nauczyciela 
dyplomowanego prowadzili lekcje otwarte dla innych nauczycieli, natomiast nauczyciele 
odbywający staże na nauczyciela mianowanego mieli możliwość obserwacji zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez innych doświadczonych nauczycieli. Dyrektor Zespołu 
rzetelnie dokonał ocen dorobku zawodowego nauczycieli po odbyciu staży na wyższe 
stopnie awansu. Nauczyciele uzyskali pozytywne oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu, uzasadnione ich faktycznym dorobkiem zawodowym, udokumentowanym w ramach 
czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. W uzasadnieniu 
tych ocen wykazano spełnienie przez nauczycieli wymagań dla uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, określonych odpowiednio w §7 ust. 2 i § 8 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. Oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli zostały sporządzone przez dyrektora Szkoły po zasięgnieciu opinii Rady 
Rodziców, a w przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 
także po przedstawieniu projektu oceny przez opiekunów staży. 

                                                      
31 Badanie przebiegu staży przeprowadzono na próbie 10 nauczycieli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność 
szkoły.  

1. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie przeprowadzono w Zespole Szkół kontroli 
i ewaluacji zewnętrznych, które uwzględniały problematykę wpływu awansu zawodowego 
nauczycieli Zespołu na jakość pracy szkoły. W okresie tym nie przeprowadzano również 
ewaluacji wewnętrznych w tym zakresie. Przeprowadzone w latach 2014/2015-2016/2017 
ewaluacje wewnętrzne dotyczyły m.in.: polepszenia atrakcyjności prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ramach 
praktycznej nauki zawodu, czy zwiększenia aktywności samorządu uczniowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 547-552) 

Odpowiadając na pytanie o ocenę wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość 
pracy Szkoły, dyrektor ocenił jego wpływ na poziomie bardzo dobrym, wskazując m.in., że 
wszyscy biorą udział w pracach zespołów przedmiotowych, uzyskują kwalifikacje do 
nauczania nowego przedmiotu, podejmują realizację nowych przedsięwzięć, pracę 
w zespołach zadaniowych i ewaluacyjnych, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach 
pracy zespołu wychowawczego, czy zespołów przedmiotowych, podejmują szereg działań 
i współpracują z wieloma instytucjami. Stwierdził jednocześnie, że awans nauczycieli 
oddziałuje na jakość pracy szkoły, gdyż otrzymane certyfikaty i wyróżnienia jakości 
kształcenia są zasługą nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Szkoła otrzymała m.in.: 
Brązową Odznakę dla Technikum Nr 2 w 2015 r. w rankingu „Perspektyw” 
i „Rzeczypospolitej”, wyróżnienie „Lumen” za zaangażowanie szkoły w przygotowanie 
kandydatów na studia 2016 r., certyfikat Szkoły Humanitarnej PAH 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli str. 697) 

2. Badanie oddziaływania awansu na jakość pracy Szkoły przeprowadzono na próbie 20 
nauczycieli32 (czterech mianowanych i 16 dyplomowanych). Przeprowadzona analiza 
obejmowała spełnienie przez nauczycieli wymagań uzyskania stopni awansu określonych 
w kolejnych punktach § 7 i § 8 rozporządzenia. 

W grupie czterech nauczycieli mianowanych jeden33 ukończył staż w roku szkolnym 
2014/2015, zaś trzech34 w roku szkolnym 2015/2016. Dwóch nauczycieli (wychowania 
fizycznego i religii), w drugim roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego nie brało 
udziału w pracach organów szkoły. Pozostali uczestniczyli w zadaniach realizowanych 
przez radę pedagogiczną, zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy, zespoły ds. 
ewaluacji wewnętrznej, komisje rekrutacyjne zarówno w ostatnim roku stażu jak i w latach 
następnych. 

W ostatnim roku stażu udział w formach doskonalenia zawodowego35 wzięło dwóch 
nauczycieli, z których jeden36 ukończył studia podyplomowe37 i  kurs trenerski 
(a w pierwszym i drugim roku po uzyskaniu awansu nie uczestniczył w dokształcaniu 
zawodowym),  zaś drugi (ksiądz) ukończył cztery szkolenia, które kontynuował tylko 
w pierwszym roku po uzyskaniu awansu (trzy szkolenia). 

 (dowód: akta kontroli str. 594-606,598,604) 

Nauczyciel języka angielskiego, który ukończył staż w roku szkolnym 2014/2015, 
zadeklarował przeprowadzenie lekcji otwartej w drugim roku po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela mianowanegon oraz wygłosił referat szkoleniowy38 dla innych nauczycieli 
w roku zakończenia stażu.  

                                                      
32 Do kontroli wytypowano wszystkich nauczycieli, którzy będąc zatrudnionymi w Zespole Szkół w latach szkolnych 2014/2015 i 
2015/2016 uzyskali stopień awansu zawodowego i kontynuowali zatrudnienie w szkole w roku szkolnym 2017/2018. 
33 Nauczyciel języka angielskiego. 
34 Nauczyciele: wychowania fizycznego, języka niemieckiego, religii (ksiądz). 
35 Zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sparwie wansu zawodowego. 
36 Nauczyciel wychowania fizycznego. 
37 W zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii. 
38 Referat szkoleniowy „Motywacja i jej znaczenie w procesie nauczania języków obcych”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Trzej nauczyciele, którzy ukończyli staż w roku szkolnym 2015/2016 zadeklarowali 
realizację czterech godzin lekcji otwartych w roku zakończenia stażu39, natomiast tylko 
nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadził taką lekcję (z zakresu piłki nżnej) 
w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego oraz przeprowadził 
szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego40. Żaden z nich nie wykazał lekcji 
otwartych w drugim roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. 

(dowód: akta kontroli str. 594, 601,604) 

Dwóch nauczycieli języka angielskiego, którzy w roku zakończenia stażu prowadzili zajęcia 
dydaktyczne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, kontynuowało, przy czym jeden 
z nich realizował takie zajęcia przez dwa kolejne lata szkolne, natomiast drugi kontynuował 
je w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Ksiądz prowadził koło 
biblijne w roku zakończenia stażu (dla 20 uczniów), natomiast nauczyciel wychowania 
fizycznego ani w roku zakończenia stażu, ani w kolejnych latach nie prowadził takich zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 594, 601, 598, 604) 

Trzej nauczyciele podjęli działania na rzecz potrzeb środowiska lokalnego w okresie stażu 
(za wyjątkiem jednego z nauczycieli języka angielskiego), natomiast wszyscy kontynuowali 
takie działania w latach następnych, np. wizyty w hospicjum przy Powiatowym Szpitalu 
Specjalistycznym w Ciechanowie, wizyty w przedszkolu w ramach Akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, sobotnie spacery z psami ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie 
w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

(dowód: akta kontroli str. 595, 599, 602, 605) 

Wszyscy nauczyciele mianowani wykorzystywali w pracy technologię informacyjno-
komunikacyjną w różnym zakresie, tj. od 1% do 22,7% wszystkich zajęć lekcyjnych 
zrealizowanych w II semestrze roku zakończenia stażu. W pierwszym roku po uzyskaniu 
stopnia awansu zawodowego technologie takie stosowano na tym samym poziomie, przy 
czym najwięcej takich zajęć zrealizował nauczyciel religii (ksiądz). 

(dowód: akta kontroli str. 595,599, 602, 605) 

Jeden nauczyciel języka obcego odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego 
sprawował funkcję wychowawcy (w okresie stażu i w kolejnych dwóch latach) oraz dwóch 
nauczycieli uczestniczyło w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, z których jeden 
sporządził 4-letni plan wychowawczy uwzgledniający program profilaktyki szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 596, 599) 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku zakończenia stażu oraz w pierwszym roku po 
uzyskaniu stopnia awansu zwodowego prowadzili wszyscy nauczyciele.  Nauczyciele 
języków obcych oraz wychowania fizycznego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, 
nauczyciel religii w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Ponadto nauczyciel języka 
angielskiego zadeklarował prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do matury 
rozszerzonej w wymiarze ok. 25 godzin rocznie.  

(dowód: akta kontroli str. 596, 599, 602) 

Trzech nauczycieli w roku zakończenia stażu wykazało przygotowywanie uczniów do 
udziału w różnych konkursach41, z których dwóch kontynuowało takie działania w pierwszym 
roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciele mianowani objęci badaniem nie wdrażali innowacji, ani podczas stażu, ani po 
uzyskaniu stopnia awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 599, 602, 606, 600, 603) 

W grupie badanych 16 nauczycieli dyplomowanych, dziewięciu42 ukończyło staż w roku 
szkolnym 2014/2015, zaś siedmiu43 w roku szkolnym 2015/2016. 

                                                      
39 W tym 2 lekcje nauczyciel wychowania fizycznego. 
40 „Doskonalenie podań wewnętrzną, zewnętrzną częścią stopy”. 
41 Konkurs Łamańce Językowe, Olimpiada Promocji Zdrowia, Olimpiada Teologii Katolickiej, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, 
Konkurs Wiedzy Biblijnej, Olimpiada Wiedzy Mistjnej o Afryce, Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj”, Konkurs „Dar życia”. 
42 Nauczyciele: języka angielskiego (4 osoby), języka rosyjskiego (1 osoba) , chemii (2osoby), historii (1 osoba) i nauczyciel 
bibliotekarz i jednocześnie wychowawca internatu. 
43 Nauczyciele: przedmiotów zawodowych (1 osoba), wychowania fizycznego( 2 osoby), języka angielskiego (1 osoba), fizyki 
(1 osoba), nauczyciel bibliotekarz i języka polskiego (1 osoba) oraz pedagog szkolny i wychowawca internatu (1 osoba) 
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Wszyscy nauczyciele dyplomowani (16 osób) objęci analizą zadeklarowało w roku 
zakończenia stażu realizację 54 różnych działań44 skutkujących podniesieniem jakości pracy 
szkoły, natomiast w pierwszym i w drugim roku szkolnym po uzyskaniu stopnia awansu 
zawodowego realizowali odpowiednio: 50 i 19 takich działań (część zadań było 
kontynuowanych np. analizowanie wyników sprawdzianów, egzaminów maturalnych, udział 
w tworzniu dokumentacji szkolnej, przygotowywanie rozkładów materiałów z języka 
angielskiego, opracowanie programu pracy z uczniem słabym, koordynowanie olimpiady 
języka angielskiego), oraz pojawiły się nowe działania tj. współpraca przy realizacji projektu 
edukacyjnego ze szkołą francuską, czy angażowanie uczniów w działania na rzecz 
wolontariatu).  

W zakresie wdrożonych działań służących doskonaleniu pracy własnej45 nauczyciele 
dyplomowani zadeklarowali wdrożenie w roku zakończenia stażu 61 różnych działań 
polegających na udziale w różnego rodzaju formach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego: przede wszystkim w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach 
i szkoleniach zespołu wychowawczego, czy zespołów przedmiotowych46, a także 
samodzielne studiowanie literatury fachowej i popularno-naukowej, prenumerata czasopism, 
korzystanie z zasobów internetowych, regularne poszerzanie bazy materiałów 
dydaktycznych (zestawy dla maturzystów), czy wykorzystwania wyposażenia multimedialnej 
pracowni języków obcych. Działania te były kontynuowane w pierwszym i w drugim roku po 
uzyskaniu stopnia awansu, tj. zrealizowano ich odpowiednio: 60 i 23. 

Czternastu spośród szesnastu nauczycieli dyplomowanych w ostatnim roku odbywania 
stażu ukończyło 65 różnych form doskonalenia zawodowego, w tym szkolenie 
uzupełniające egzaminatorów matur, warsztaty „Project eTwinning” – nowoczesna 
i skuteczna metoda nauczania, szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących 
przebieg egzaminu zawodowego, kursy doskonalące47, konferencje naukowe, seminaria, 
kurs komputerowy tworzenia prezentacji multimedialnych, kurs bhp, wykłady. Po uzyskaniu 
stopnia awansu zaangażowanie nauczycieli dyplomowanych w doskonalenie zawodowe 
uległo osłabieniu i wyniosło w pierwszym i w drugim roku odpowiednio udział w: 30 i 8 
różnych formach doskonalenia. Spadek udziału w doskonaleniu zawodowym wyniósł 54% 
w pierwszym roku po uzysakniu awansu i 87% w drugim roku. Jeden nauczyciel w ostatnim 
roku stażu ukończył dokształcające studia podyplomowe w dwóch zakresach: edukacji 
i rehabilitacji z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogiki resocjalizacyjnej 
z socjoterapią. Kolejnych trzech nauczycieli tuż po otrzymaniu stopnia awansu ukończyło 
studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. 

Piętnastu nauczycieli (94% analizowanej grupy) wykorzystywało technologie informacyjno-
komunikacyjne48 w prowadzeniu od 1,6%49 do 80,7%50 wszystkich zajęć lekcyjnych 
przeprowadzonych w II semestrze roku szkolnego zakończenia stażu, zaś w II semestrze 
roku szkolnego następującego po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego 
technologie takie stosowano na poziomie od 1,4%51 do 68,8%52. 

W roku szkolnym zakończenia stażu, sześciu nauczycieli (37,5% analizowanej grupy) 
zadeklarowało przeprowadzenie 9 godzin zajęć otwartych53 dla innych nauczycieli. 
Natomiast w pierwszym roku po uzyskaniu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, 
tylko trzech (19%) zrealizowało 3 godziny takich zajęć oraz w drugim roku jedną godzinę 

                                                      
44 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Były to m.in. udział w 
opracowywaniu i wdrażaniu zmian Programu Wychowawczego Szkoły, nawiązanie współpracy ze szkołami w Hiszpanii, 
Włoszech, Niemczech, udział w pracach Komisji Promocji Szkoły, analiza jakościowa i ilościowa próbnych egzaminów 
zawodowych, współudział w tworzeniu Programu Profilaktycznego Szkoły, praca w zespołach ewaluacyjnych, przystąpienie do 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
45 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
46 M.in. na temat stresu w pracy nauczyciela, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, wdrożenia Arkusza 
Planownia Celu w pracy dydaktycznej i wychowawczej, rozpoznawania i zapobiegania depresji u młodzieży szkolnej.  
47 M.in. pt.: „Wspieranie rozwoju osobistego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, „Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój 
ucznia ze specjalnymi potrzebami”,  
48 Zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sparwie uzyskiwania stopni awansu. 
49 Nauczyciel wychowania fizycznego 
50 Nauczyciel matematyki, informatyki  
51 Nauczyciel wychowania fizycznego 
52 Nauczyciel fizyki 
53 Zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sparwie awansu zawodowego nauczycieli 
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lekcji otwartej przeprowadził 1 nauczyciel (6,25%). Spośród 16 nauczycieli dyplomowanych, 
aż 9 z nich (56%) nie przeprowadziło lekcji otwartych ani w roku zakończenia stażu, ani 
w kolejnych dwóch latach po uzyskaniu stopnia awansu. 

W roku szkolnym zakończenia stażu, ośmiu nauczycieli (50% analizowanej grupy) 
zadeklarowało realizację 9 godzin zajęć szkoleniowych dla innych nauczycieli54, zaś 
w pierwszym i w drugim roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego 
zrealizowali odpowiednio: 3 i 2 godziny takich zajęć, tj. odpowiednio mniej o: 6 i 7 godzin 
tych zajęć. 

Ośmiu nauczycieli (50% analizowanej grupy) zarówno w ostatnim roku stażu jak 
i w kolejnych dwóch latach po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, prowadziło 
działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dotyczące m.in.: zajęć dodatkowych dla 
maturzystów oraz wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,opracowaniu 
programu szkolnej profilaktyki, organizowaniu Festiwalu Nauki,  wdrożeniu i realizacji 
programu nauczania przedmiotu „Chemia w gastronomii”, wdrożeniu i realizacji programu 
z uczniem słabym w ramach zajęć dodatkowych, wdrożeniu i realizacji działań 
wspierających dla uczniów zdających egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym, 
promocji i popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów szkoły(lekcje biblioteczne we 
wszystkich klasach pierwszych technikum). 

Siedmiu nauczycieli dyplomowanych (44% analizowanej grupy) zarówno w roku szkolnym 
zakończenia stażu jak i w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia awansu, zadeklarowało 
wykonywanie zadań dodatkowych55, m.in.: pełnienie funkcji egzaminatora, 
przewodniczącego lub członka w komisjach egzaminacyjnych sparwujacych nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem egzaminów maturalnych. Tylko jeden z nich był egzaminatorem 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Zadania służące poszerzeniu zakresu działań szkoły wykonywało w roku szkolnym 
ukończenia stażu czternastu (87,5% analizowanej grupy) spośród szesnastu nauczycieli 
dyplomowanych. W pierwszym roku po uzyskaniu awansu, zadania takie realizowało 11 
nauczycieli (69% analizowanej grupy), zaś w drugim roku po awansie – 7 z nich (44%). 
Ustalono, że sześciu (37,5% spośród szesnastu) nauczycieli zarówno w roku zakończenia 
stażu jak i w kolejnych dwóch latach po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
realizowało ww. zadania. Były to m.in.: organizacja obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, 
przeprowadzenie konkursu chemicznego, organizacja obchodów Dnia Języka Rosyjskiego. 

Spośród 16 nauczycieli, 15 (94%) prowadziło w ostatnim roku stażu różne dodatkowe 
zajęcia dla uczniów w wymiarze przeciętnie 1 godziny tygodniowo, natomiast w pierwszym 
i drugim roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego takie zajęcia realizowało 
odpowiednio: 14 i 5 nauczycieli. Pięciu (31%) nauczycieli prowadziło takie zajęcia zarówno 
w roku zakończenia stażu jak i w kolejnych dwóch latach po uzyskaniu stopnia awansu, 
m.in. praca z uczniem zdolnym lub wykazującym trudności w nauce, pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. 

W ostatnim roku stażu 8 nauczycieli zadeklarowało jako inne znaczące osiągnięcia 
zawodowe m.in.: ukończenie szkolenia uzupełniającego egzaminatorów matur, wyraźną 
poprawę wyników u uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, uzyskanie wysokiego wyniku 
pisemnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, wysoka zdawalność egzaminów 
zawodowych, zdobycie I miejsca w turnieju siatkówki dla pracowników oświaty, publikacja 
scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym56. W pierwszym roku po uzyskaniu stopnia 
awansu, znaczące osiągnięcia zadeklarowało 5 dyplomowanych nauczycieli (np. zdobycie 
przez jedną z uczennic stypendium Prezesa Rady Ministrów), zaś w drugim roku 
1 nauczyciel. 

Ośmiu (50%) spośród 16 nauczycieli, zarówno w roku zakończenia stażu jak i w pierwszym 
roku po uzyskaniu awansu przygotowało uczniów do udziału w różnych zawodach, 

                                                      
54 Zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sparwie awansu zawodowego nauczycieli. 
55 Zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 4 lit. B rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. 
56 Nauczyciel fizyki. 
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konkursach, olimpiadach, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”, Olimpiada 
Szkół Promocji Zdrowia, Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. 

W roku zakończenia stażu czterech nauczycieli57 (25%) objętych badaniem wdrożyło 
innowacje pedagogiczne polegające m.in. na: opracowaniu i realizacji programu nauczania 
„Chemia żywności” w klasach technikum, opracowaniu programu zajęć rewalidacyjnych dla 
uczniów z opinią PPP, korzystaniu w czasie zajęć z Wirtualnego Laboratorium Fizycznego. 
Natomiast w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego innowacje 
wdrożyło dwóch58 z nich. 

(dowód: akta kontroli str. 607, 693) 
Z analizowanej grupy czterech nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela 
mianowanego: 

 dwóch nauczycieli języków obcych59 (50%) nie uczestniczyło w dokształcaniu 
zawodowym (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia) ani 
w ostatnim roku stażu, ani w kolejnych dwóch po jego zakończeniu; 

 jeden nauczyciel60 (25%) nie realizował potrzeb rozwojowych uczniów (nie prowadził 
zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć rewalidacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych) ani w okresie stażu, ani po uzyskaniu stopnia awansu. 

Z badanej grupy 16 nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego: 

 siedmiu61 (43,7%) nie wdrożyło żadnych działań skutkujących podniesieniem jakości 
pracy w drugim roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz jeden 
nauczyciel62 (6,25%) nie wdrożył takich działań tuż po uzyskaniu stopnia awansu 
nauczyciela dyplomowanego, tj. w pierwszym i w drugim roku63; 

 dwóch64 (12,5%) ani w okresie stażu, ani w pierwszym i w drugim roku po uzyskaniu 
awansu nie zrealizowało zadań służących poszerzeniu zakresu działań Szkoły, 
a trzech65 (18,7%) ani w okresie stażu, ani w pierwszym i w drugim roku po uzyskaniu 
awansu nie wdrożyło działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, oraz 
jedna osoba66 (6,25%) ani w okresie stażu ani w pierwszym i w drugim roku po 
uzyskaniu awansu nie wdrożyła działań służących doskonaleniu pracy własnej. 

(dowód: akta kontroli str. 799) 
Dyrektor wyjaśnił m.in., że nie może odnieść się do statystyki procentowej, „gdyż oczekuje od 
nauczycieli realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczyciele 
pracują w Zespołach Przedmiotowych, Wychowawczym, zadaniowym, ewaluacyjnym 
wykonując zlecone im zadania, z których są rozliczani w systemie semestralnym i rocznym. 
Niektórzy nauczyciele przebywali w tym okresie na długotrwałych zwolnieniach lekarskich 
oraz urlopach dla poratowania zdrowia. Nauczyciele proponowali różne formy doskonalenia 
nie zawsze wpisujące się w politykę kadrową i potrzeby dydaktyczne szkoły. Nauczyciele nie 
podejmowali doskonalenia, gdyż nie było takich potrzeb ze strony szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 800) 

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

W ramach odbywanych staży na stopnie zawodowe nauczyciela mianowanego 
i dyplomowanego nauczyciele podnosili swoje kompetencje zawodowe i podejmowali 
dodatkowe  zadania na rzecz podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczej Zespołu, realizując wymagania określone w § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu. Generalnie po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego nauczyciele kontynuowali zadania realizowane w ostatnim roku stażu 

                                                      
57 Nauczyciele: chemii, języka angielskiego, wychowania fizycznego i fizyki 
58 Nauczyciele: wychowania fizycznego i fizyki 
59 Nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel języka niemieckiego  
60 Nauczyciel wychowania fizycznego  
61 Nauczyciele: przedmiotów zawodowych – jeden, wychowania fizycznego – dwóch, historii – jeden, fizyki – jeden, języka 
polskiego – jeden i wychowawca internatu - jeden 
62 Nauczyciel języka angielskiego 
63 W drugim roku po awansie (rok szkolny 2016/2017) urlop zdrowotny 
64 Nauczyciele: wychowania fizycznego i  języka polskiego 
65 Nauczyciele: języka polskiego, języka angielskiego i wychowawca internatu 
66 Nauczyciel języka angielskiego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa  
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pomimo, przy czym ich zaangażowanie po uzyskaniu wyższego stopnia awansu 
zawodowego było mniejsze niż w trakcie odbywania stażu. Analiza wykazała, że ich 
aktywność w realizację zadań spada, zwykle w drugim roku po uzyskaniu wyższego stopnia 
awansu. Świadczy to o zmniejszaniu się pozytywnego oddziaływania systemu awansu 
zawodowego na rozwój zawodowy nauczyciela i jego zaangażowanie zawodowe po 
przejściu przez nauczyciela pełnej ścieżki awansu. 

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju 
i awansu zawodowego. 

Potrzebę doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektor Zespołu corocznie definiował we 
wnioskach z nadzoru pedagogicznego skupiając się na kompleksowym doskonaleniu 
umiejętności nauczycieli. Przykładowo w roku szkolnym 2015/2016 doskonalenie 
przebiegało głównie w zakresie uzupełniania i zdobywania dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych w ramach studiów: licencjackich, magisterskich uzupełniających, 
podyplomowych i dokotoranckich oraz w ramach samokształcenia nauczycieli (warsztaty, 
seminaria, kursy). W doskonaleniu uwzględniano bieżące potrzeby nauczycieli w zakresie 
aktywizujących i motywujących metod nauczania oraz pracy i oceniania ucznia ze 
specyficznymi problemami szkolnymi.  

(dowód: akta kontroli str. 563) 

Dyrektor wyjaśnił, że określając potrzeby Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli brał pod uwagę m.in. brak odpowiedniej wiedzy nauczycieli w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, potrzebę kształcenia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej, rewalidacji, oligofrenopedagogiki, dużą liczbę opinii67 i orzeczeń68 
o dysfunkcjach i niepełnosprawnościach, stosowanie na lekcjach technologii informacyjno-
komunikacyjnej oraz konieczność zwiększenie w planach nauczania liczby godzin 
kształcenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 227) 

W roku szkolnym 2015/2016 na 94 zatrudnionych nauczycieli z doskonalenia zawodowego 
skorzystało 27 z nich (28,7%), a w roku szkolnym 2016/2017 na 91 zatrudnionych - 34 
nauczycieli (37,3%). Natomiast 38 nie uczestniczyło w żadnych formach doskonalenia 
zawodowego w obydwu latach szkolnych69. W roku szkolnym 2015/2016 na jedengo 
nauczyciela wypadało od 1 do 5 szkoleń, a w roku szkolnym 2016/2017 jeden nauczyciel 
ukończył od 1 do 10 szkoleń. Średnio nauczyciel Zespołu ukończył 1,5 formy doskonalenia 
w roku szkolnym 2015/2016 i 2,5 formy w roku szkolnym 2016/2017. Ukończone formy 
doskonalenia to: dokształcające studia podyplomowe, konferencje, seminaria, warsztaty 
metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 698-712) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w stażach na stopnie awansu zawodowego 
uczestniczyło 14 nauczycieli, w tym: pięciu kontraktowych i 9 mianowanych. Szczegółowe 
badanie dotyczące 8 nauczycieli (w tym trzech na stopień nauczyciela mianowanego 
i pięciu – dyplomowanego) wykazało m.in., że: 

 mieli oni założone w swoich planach rozwoju zawodowego na okres stażu 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe poprzez udział w posiedzeniach rady 
pedagogicznej, pracach zespołu przedmiotowego, konferencjach szkoleniowych, 
kursach, warsztatach metodycznych, współpracy z pedagogiem i psychologiem 
szkolnym, 

                                                      
67 Wg dziennika pedagoga szkolnego: w roku szkolnym 2015/2016 było 114 uczniów z opiniami w/s specyficznych trudności 
w nauce, a w roku 2016/2017 – 156 uczniów (tj. o 42 opinie więcej). 
68 Wg dziennika peadagoga szkolnego: w roku 2015/2016 było 6 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 8 
uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, natomiast wroku 2016/2017 było pięc osób z orzeczeniem 
kształcenia specjalnego i 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania. 
69 W tabeli Nr 5 wykazano ogółem 94 nauczycieli, przy czym 4 nauczycieli nie brano pod uwagę z powodu ich  przebywania na 
urlopach bezpłatnychw roku szkolnym 2015/2016 oraz w kolejnym roku szkolnym nie brano pod uwagę kolejnych 7 nauczycieli 
(byli oni zatrudnieni w niepełnym wymiarze, lub na czas określony, lub pozostawali w stanie nieczynnym, lub nastąpiło 
rozwiązanie stosunku pracy). 

Opis stanu 
faktycznego 
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 wszyscy nauczyciele w planach rozwojuzawodowego zaplanowali doskonalenie 
zawodowe, ale bez szczegółowego określenia rodzaju, zakresu, ani liczby form 
kształcenia, 

 w roku szkolnym 2015/2016 cztery osoby uczestniczyły w 7 różnych formach 
doskonalenia (warsztaty70, szkolenia71, studia podyplomowe), w tym dwie72 (25 %) 
skorzystały z dofinansowania ze środków organu prowadzącego do studiów 
podyplomowych73, natomiast w roku szkolnym 2016/2017  jedna osoba74 (12,5%) 
uczestniczyła w konferencji „O zmianach w podstawie programowej z języka 
obcego od września 2017 r.” Średnio jeden nauczyciel ukończył jedną formę 
szkolenia w roku szkolnym 2015/2016, natomiast w kolejnym roku szkolnym – 
mniej niż jedną. 

(dowód: akta kontroli str. 713-750, 698-712) 

Tematy szkoleń jak dokształcania nauczycieli odbywających staże nie były bezpośrednio 
ujęte w ich planach rozwoju zawodowego75, ale z analizy przedmiotu odbytych form 
doskonalenia wynika, że ich zakres obejmował tematy wynikające zarówno z planów 
doskonalenia zawodowego jak i potrzeb Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 698-750) 

Dyrektor Zespołu Szkół złożył do Starosty Powiatu Ciechanowskiego wnioski 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego na lata 2015, 2016 i 2017 w terminie do 30 
listopada roku poprzedzającego. W latach 2015-2017 zaplanowane wydatki na 
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosiły 
odpowiednio: 15 tys. zł, 13,3 tys. złoraz oraz 8 tys. zł. Wykonanie wydatków na na ten cel  
wyniosło po 100% w latach 2015 i 2016 oraz do dnia 30 listopada 2017 r. - 6,7 tys. zł, tj. 
84,9% planu. 

 (dowód: akta kontroli str. 751, 762, 773, 771, 775, 756, 758-759, 769-770, 783) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 trzynastu nauczycieli uzyskało dofinansowanie 
ze środków organu prowadzącego, głównie do dokształcających studiów podyplomowych 
w zakresie: terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji z niepełnosprawnością 
intelektualną, doradztwa zawodowego, pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią, 
przedsiębiorczości, turystyki, hotelarstwa i gastronomii, filologii angielskiej, dietetyki 
i planowania żywienia, oligofrenopedagogiki. 

(dowód: akta kontroli str. 758-761, 769-772, 785-786) 

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnienie w Zespole Szkół kontynuowało 82 nauczycieli (72 
dyplomowanych i 10 mianowanych), którzy byli zatrudnieni w tej placówce również w roku 
szkolnym 2015/2016. W tej grupie 42 nauczycieli (51,2%) po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego uzyskało dodatkowe uprawnienia zawodowe w postaci: 
uzyskania stopnia naukowego doktora (jedna osoba), ukończenia studiów podyplomowych 
(12 osób) oraz studiów drugiego stopnia (jedna osoba), wpisu na listę ekspertów do spraw 
awansu zawodowego (jedna osoba), wpisu na listę egzaminatorów (trzy osoby). Ponadto 
dwóch nauczycieli podjęło studia doktoranckie, a 28 uczestniczyło w szkoleniu kandydatów 
na egzaminatorów prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 219-224) 

Aktywność nauczycieli dyplomowanych w doskonaleniu zawodowym zbadano na próbie 
8 nauczycieli, którzy ten stopień awansu uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 i nadal w niej 
pracowali w latach szkolnych 2015/2016-2016/2017. Analiza wykazała, iż w ostatnim roku 
stażu (2014/2015) nauczyciele ukończyli łącznie 33 różne formy doskonalenia76 

                                                      
70 Warsztaty: „Doświadczyć autyzm”, „Osobowość i posługa katechety” 
71 Szkolenie: „Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kryzysie około rozwodowym”, „ABC warsztatu pracy 
katechety”, „Jak zapewnić porządek na katechezie? Trudne sytuacje na lekcjach” 
72 jedna na stopień nauczyciela mianowanego i jedna na stopień nauczyciela dyplomowanego 
73 Dotyczyło to dwóch nauczycieli wychowaia fizycznego, z których jeden uzyskał dofinansowane do studiów w zakresie 
turystyki, hotelarstwa i gastronomii, a drugi do studiów w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki resocjalizacyjnej z 
socjoterapią 
74 Nauczyciel języka angielskiego zatrudniony do 31 sierpnia 2017 r. (uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego 20 lipca 
2017 r.) 
75 Z wyjątkiem trzech przypadków, tj. dwóch nauczycieli wychowania fizycznego (z których jeden zaplanował ukończenie – 
kursu instruktora narciarstwa, a drugi – kursu z zakresu fitness i pilates) i nauczyciela fizyki – studia  
76 Szkolenia uzupełniające egzaminatorów matur, konferencje, warsztaty, kursy doskonalące, seminaria. 
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i dokształcania zawodowego (na jednego nauczyciela wypadało od 3 do 11 form 
doskonalenia). W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele w tej grupie ukończyli łącznie 9 
różnych form doskonalenia (na jednego nauczyciela wypadało od 1 do 2 szkoleń), 
natomiast trzech z nich nie ukończyło żadnej formy doskonalenia w tym roku szkolnym 
(tj.pierwszym roku po awansie). W roku szkolnym 2016/2017 spośród 8 dyplomowanych 
nauczycieli, dwoje nie brało udziału w doskonaleniu zawodowym. Pozostałych sześciu 
ukończyło łącznie 14 form doskonalenia (w tym jedna studia podyplomowe77), tj. jeden 
nauczyciel ukończył od 1 do 4 form doskonalenia.  
(dowód: akta kontroli str. 563, 608-609, 614, 618, 622-624, 629, 633-634, 638-639, 642-
643) 

Stosowane przez dyrektora mechanizmy motywujące do dalszego doskonalenia i rozwoju 
zawodowego nauczycieli polegały przede wszystkim na przyznawaniu dodatków 
motywacyjnych w wysokości 3%-6% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 
Dodatek motywacyjny był przyznawany jeden raz w roku na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Ciechanowskiego. W latach 2015-2017 dyrektor Szkoły przyznał taki dodatek 
odpowiednio: 40, 34 i 37 nauczycielom wydatkując na ten cel środki w wysokości: 7,3 tys. zł 
– w 2015 r., 6,8 tys. zł – w 2016 r. oraz 7,1 tys. zł  w 2017 r. 

Pozostałe machanizmy stanowiły: nagrody dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowawcze, nagrody Starosty Powiatu Ciechanowskiego, nagrody 
Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, podziękowania i listy gratulacyjne, 
przydzielanie większej liczby godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który osiągał 
wysokie efekty kształcenia i wychowania.  

(dowód: akta kontroli str. 228, 787-797) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 w Zespole byli zatrudnieni nauczyciele z co 
najmniej 20-letnim stażem pracy, w tym 10 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. Dyrektor nie podejmował inicjatywy wnioskowania do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny o wyróżnienie nauczycieli dyplomowanych tytułem 
honorowym profesora oświaty, ponieważ – jak wyjaśnił – „nauczyciele Ci nie mieli 
spektakularnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. W konsultacji z Kuratorem 
Oświaty Delegatura w Ciechanowie otrzymałem informacje, iż nauczyciel zgłoszony do 
honorowego tytułu powinien mieć bogaty dorobek dydaktyczny i wychowawczy i spełniać 
wszystkie kryteria Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.” 

(dowód: akta kontroli str. 228) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

W Szkole zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. W roku 
szkolnym 2015/2016 z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego skorzystało 
28,7% nauczycieli Szkoły, a  roku szkolnym 2016/2017 - 37,3%.  

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego ze środków organu prowadzącego było 
uwarunkowane potrzebami Szkoły, w tym głównie kształcenia nauczycieli w zakresie 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacji, oligfrenopedagogiki i terapii 
pedagogicznej w celu uzyskania kwalifikacji do prowadzenia indywidualnego nauczania, 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dla uczniów mających 
trudności w nauce oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Nauczyciele Szkoły po uzyskaniu wyższego stopnia awansu podejmowali działania służące 
ich dalszemu rozwojowi, głównie w formie dokształcających studiów podyplomowych w celu 
uzyskania uprawnień do nauczania dodatkowego przedmiotu (matematyki, drugiego języka 
obcego, przedmiotów zawodowych), a także stopni i tytułów naukowych oraz dodatkowych 
uprawnień nauczycielskich, takich jak wpis na listę ekspertów do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli czy listę egzaminatorów. W Zespole wprowadzono mechanizmy 
motywujące do dalszego doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. 

                                                      
77 Nauczyciel chemii i przyrody - studia w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, a drugi do akt kontroli.  

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli78, 
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. 

Warszawa, dnia     stycznia 2018 r. 
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78 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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