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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (dalej: Uczelnia lub 
PWSZ), ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica 

 

dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił: prof. dr hab. dr h.c. 
inż. Ryszard Pisarski – od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

(akta kontroli: T. 9 str. 91-92) 

1. Dostosowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do 
wymogów obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych w kontekście 
zachodzących zmian współczesnego rynku pracy. 

2. Zapewnienie warunków kadrowych w celu realizacji kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów. 

3. Zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów. 

4. Gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi. 

 

Lata 2018-2020, do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 lipca 2020 r., 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: 
ustawa o NIK) 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 Artur Urban, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 19457. 1.

 Dominik Kosenda, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LWR/66/2020 z 6 maja 2020 r.  

 Marta Laszczak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 3.
LWR/67/2020 z 6 maja 2020 r. 

 (akta kontroli: T. 1 str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą PWSZ właściwie prowadziła kształcenie na studiach, co 
było jej podstawowym zadaniem, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce3 (dalej: UPoSWiN). Podejmowane 
przez PWSZ działania w zakresie dostosowana Uczelni do wymogów 
obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych w kontekście 
zachodzących zmian współczesnego rynku pracy realizowane były na ogół zgodnie 
z obowiązującym prawem i terminowo. Uczelnia skutecznie realizowała zadania 
powierzone uczelniom zawodowym, prowadząc kształcenie na kierunkach, których 
utworzenie i utrzymywanie determinowały potrzeby lokalnego rynku pracy. 
Realizowane działania wpisywały się w założenia przyjęte w Strategii rozwoju 
Uczelni w zakresie współpracy dotyczącej dostosowywania oferty edukacyjnej 
i konsultowania jej zmian z otoczeniem społeczno–biznesowym.  

Uczelnia zapewniła warunki kadrowe dla realizacji kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów. Nauczyciele akademiccy podlegali również ocenom okresowym 
przeprowadzanym zgodnie z wymogami UPoSWiN. Uczelnia umożliwiała 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej. Pensum ustalane było 
w sposób zróżnicowany, dostosowane do potrzeb Uczelni, z zachowaniem limitów 
określonych w UPoSWiN. Zajęcia na kierunkach o profilu praktycznym, prowadzone 
były przez co najmniej 50% nauczycieli akademickich, zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy.  

PWSZ podejmowała regularne działania prowadzące do zapewnienia bazy 
naukowo-dydaktycznej dla kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 
zapewniając bezpieczne warunki nauki. Posiadana baza, stale rozbudowywana 
i modernizowana, była na ogół właściwie dostosowana do oferowanych kierunków 
studiów. Obiekty PWSZ były utrzymywane w stanie pozwalającym na bezpieczne 
użytkowanie, poddawano je okresowym przeglądom stanu technicznego oraz 
wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki prowadzonej współpracy 
z uczelniami zagranicznymi PWSZ zapewniała studentom i jej pracownikom 
możliwość studiowania i pracy w uczelniach partnerskich. 

Uczelnia na ogół optymalnie gospodarowała posiadanym majątkiem i środkami 
finansowymi. Środki publiczne wydatkowane były na podstawie terminowo 
opracowanych planów rzeczowo-finansowych. Realizowane zadania inwestycyjne 
(dwa objęte kontrolą) i zakupy inwestycyjne (trzy objęte kontrolą) miały wpływ na 
poprawę warunków i jakości kształcenia. Ponadto zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustalone zostały zasady odpłatności za studia, a sprawozdania 
finansowe Uczelni za 2018 r. i 2019 r. poddawane były badaniu przez firmę 
audytorską, wybraną zgodnie z UPoSWiN i przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4 (dalej: 
ustawa wprowadzająca).  

Niemniej w działalności Uczelni nie ustrzeżono się nieprawidłowości, które 
w głównej mierze dotyczyły: 

[1] nierzetelnego przygotowania Strategii rozwoju Uczelni na lata 2013-2020 oraz 
2020-2028, niezawierających ilościowych wskaźników realizacji ujętych w nich 
zadań, w tym ich wartości docelowych, co utrudniało i utrudnia ocenę postępów, 
efektów i skuteczności planowanych przedsięwzięć oraz ocenę ryzyka 
nieosiągnięcia planowanych działań (przyjętych założeń), [2] publikacji w BIP 
                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm. 
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm. 
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niepełnej wersji (względem sporządzonej wersji papierowej) Strategii rozwoju 
Uczelni na lata 2020-2028, co stało w sprzeczności z art. 358 ust. 1 pkt 2 UPoSWiN, 
[3] nieprowadzenia w latach 2019-2020 audytu wewnętrznego, pomimo że w planie 
rzeczowo-finansowym PWSZ na rok 2019 i rok 2020 zakładano osiągnięcie 
przychodów z działalności operacyjnej na poziomie odpowiednio: 40 534,1 tys. zł 
i 44 022,2 tys. zł, co stało w sprzeczności z art. 274 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 (dalej: ufp), [4] nie w pełni skutecznych  
mechanizmów kontroli zarządczej, [5] niezapewnienia odpowiednich warunków do 
prowadzenia kształcenia w związku z nieposiadaniem w zasobach Biblioteki PWSZ 
ośmiu z 40 pozycji literatury obowiązkowej przeznaczonej dla łącznie czterech 
kierunków studiów, co stało w sprzeczności z art. 49 ust. 1 UPoSWiN, 
[6] wydatkowania środków w 2019 r. na realizację inwestycji związanej 
z termomodernizacją budynków dydaktycznych A, C, E Uczelni z naruszeniem art. 
44 ust. 1 pkt 3 ufp, [7] niepodejmowania lub nieterminowego podejmowania działań 
windykacyjnych wobec kontrahentów Uczelni, co stało w sprzeczności z art. 42 ust. 
5 ufp, [8] zaniechania działań zmierzających do wyegzekwowania należnych 
Uczelni opłat za świadczenia dydaktyczne (od dwóch byłych studentów), 
[9] niecelowe podejmowanie działań zmierzających do realizacji inwestycji budowy 
Centrum Widowiskowo-Sportowego, której zakres znacznie wykraczał poza 
działalność statutową Uczelni i jej możliwości finansowe, [10] poniesienia kosztów 
wyższych niż zaplanowane bez dokonania zmiany planu rzeczowo-finansowego na 
rok 2018, o której mowa w art. 52 ust. 2 ufp, [11] niezgodnego z art. 241 ust. 5 
ustawy wprowadzającej, przekazania na rachunek funduszu zasadniczego środków 
pozostałych z dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania domów 
i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek 
studenckich, a także [12] naruszenia art. 238 ust. 8 ustawy wprowadzającej, 
poprzez przekazanie na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, środków 
pochodzących z dotacji, przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem 
studentom i doktorantom, będących osobami niepełnosprawnymi, warunków do 
pełnego udziału w procesie kształcenia. 
W aspekcie wskazanych powyżej nieprawidłowości, jako niewystarczające Izba 
uznaje działania nadzorcze i kontrolne w zakresie gospodarowania posiadanym 
majątkiem. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Dostosowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej do wymogów obowiązujących uregulowań 
prawnych i organizacyjnych w kontekście 
zachodzących zmian współczesnego rynku pracy 

1.1. W wyniku wejścia w życie przepisów UPoSWiN, z dniem 1 października 
2018 r. PWSZ została zobligowana do dostosowania Statutu Uczelni oraz jej 
regulaminu organizacyjnego do wymogów tej ustawy. W związku z powyższym 
26 czerwca 2019 r. Senat PWSZ uchwalił7 nowy Statut Uczelni. Powyższe zostało 
poprzedzone pozytywną opinią8 Rady Uczelni. Następnie 4 lutego 2020 r. w wyniku 

                                                      
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Na podstawie uchwały nr VI/189 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
8 Wyrażoną w Uchwale nr I/1 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 czerwca 
2019 r. 

OBSZAR 
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wprowadzenia korekt9 zasugerowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (dalej: MNiSW) Senat podjął uchwałę10 je uwzględniającą. Powyższe 
zostało poprzedzone dwoma uchwałami11 Rady Uczelni pozytywnie opiniującymi 
planowane zmiany w Statucie. Zarówno treść Statutu z 2019 r., jak i z 2020 r., 
została zaopiniowana12 przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w PWSZ.  

Przed wejściem w życie Statutu Uczelni zmienionego w związku z ww. ustawowym 
zobowiązaniem, w PWSZ obowiązywał Statut uchwalony13 przez Senat 13 grudnia 
2016 r. (dalej: Statut z 2016 r.). 
W myśl art. 23 ust. 3 UPoSWiN, do zadań Rektora należało nadanie regulaminu 
organizacyjnego Uczelni. Regulamin ten został uchwalony14 30 września 2019 r. 
(z mocą obowiązywania od 1 października 2019 r.15) i określał strukturę 
organizacyjną Uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury, jak również 
organizację oraz zasady działania administracji Uczelni. 

(akta kontroli: T. 9 str.3-90, 416-448) 

1.2. Zgodnie z art. 230 ustawy wprowadzającej, Senat Uczelni powołał16 pierwszą 
Radę Uczelni 11 czerwca 2019 r., ustalając czas trwania jej kadencji do 31 grudnia 
2020 r. Po wyborze17 jej przewodniczącego, Rada Uczelni uchwaliła regulamin18 
określający tryb jej funkcjonowania. Było to zgodne z art. 22 ust. 2 UPoSWiN. 
Powołanie pierwszej Rady Uczelni zostało poprzedzone przyjęciem przez Senat 
PWSZ uchwały19 określającej sposób jej powołania.  

(akta kontroli: T. 9 str. 95-106) 

1.3. Rektor powołał osoby na stanowiska kierownicze (dwóch prorektorów, trzech 
dziekanów i kanclerza) zgodnie z nowym Statutem Uczelni. Zgodnie z art. 23 ust. 5 
UPoSWiN powołanie prorektora ds. dydaktyki i studentów, zostało uzgodnione 
z  samorządem studenckim.  

(akta kontroli: T. 9 str.107-148) 

1.4. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie Strategie Uczelni: na lata 
2014-2020 oraz na lata 2020-2028. Projekt pierwszej z nich Rektor przygotował 
w maju 2013 r., w ślad za czym Senat przyjął20 Strategię rozwoju Uczelni na lata 
2014-2020. Było to zgodne z art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym21. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju Uczelni na 
lata 2014-2020, z dnia 20 marca 2020 r., zostało sporządzone przez 
Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. Ewaluacji Strategii rozwoju Uczelni, 
następnie zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 UPoSWiN, zostało pozytywnie 
zaopiniowane22 przez Radę Uczelni oraz zatwierdzone23 przez Senat PWSZ – co 

                                                      
9 Pismo: DSW.WNP.5013.318.2019.2.EG z 17 grudnia 2019 r. 
10 Nr VI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 4 lutego 2020 r. 
11 Uchwały: nr I/6 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 6 listopada 2019 r. oraz 
nr I/8 z dnia 3 lutego 2020 r. 
12 Pismo BR.0323/02/19 z 13 czerwca 2019 r. oraz BR.0323/02/01 z dnia 7 stycznia 2020 r. 
13 Uchwała nr VI/9 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
14 Zarządzenie nr 60/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
15 Wcześniej, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał Regulamin Organizacyjny PWSZ wprowadzony Zarządzeniem nr 64/17 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 12 grudnia 2017 r., ze zmianami. 
16 Na podstawie uchwały nr VI/179 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
17 Na podstawie uchwały nr VI/188 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 czerwca 
2019 r. 
18 Regulamin Rady Uczelni przyjęty uchwałą nr I/2 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z dnia 17 września 2019 r. 
19 Uchwała nr VI/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 lutego 2019 r. 
20 Na podstawie uchwały nr V/38 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 maja 
2013 r., ze zm. 
21 Uchylona z dniem 31 grudnia 2018 r. 
22 Na podstawie uchwały nr I/2 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 marca 
2020 r. 
23 Na podstawie uchwały nr VI/226 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 marca 
2020 r. 
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było zgodne z art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Założenia Strategii rozwoju Uczelni na 
lata 2014-2020 przewidywały działania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej 
do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy oraz lokalnej społeczności. 
Planowano: rozwijanie oferty dydaktycznej PWSZ, dostosowanej do potrzeb rynku 
pracy i zapotrzebowania społecznego, wygaszanie kierunków studiów, na które nie 
ma zapotrzebowania na rynku pracy lub zainteresowania ze strony kandydatów na 
studia, aktualizację i modyfikację programów nauczania z punktu widzenia 
pożądanego profilu absolwenta i innych kryteriów oceny, a także rozbudowę oferty 
Uczelni na potrzeby praktyki gospodarczej, dostosowanie efektów kształcenia do 
potrzeb rynku pracy, monitoring rynku pracy, współdziałanie Uczelni z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących 
funkcjonowania i rozwoju systemu kształcenia. W ramach bieżącej działalności 
związanej z tworzeniem oferty dydaktycznej oraz projektowaniem i realizacją 
procesu kształcenia planowano kształtować potrzeby społeczne w wyniku 
wprowadzenia programów studiów i innych form kształcenia dotyczących tematyki, 
która w przyszłości powinna być istotna dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki 
opartej na wiedzy, organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami w celu 
pozyskiwania informacji o ich potrzebach w zakresie kwalifikacji absolwentów 
Uczelni, stworzenie mechanizmów opiniowania efektów i programów kształcenia 
przez pracodawców, współpracę z pracodawcami w celu stworzenia nowych 
kierunków studiów uwzględniających zapotrzebowanie rynku pracy, poszukiwanie 
zakładów pracy, które wyrażają wolę zacieśnienia współpracy z Uczelnią i włączenia 
się w proces określania oferty kształcenia oraz jej doskonalenia. Powołano Zespół 
Zadaniowy ds. ewaluacji Strategii rozwoju PWSZ na lata 2014-2020, a także 
zbudowano system informacyjny umożliwiający monitorowanie realizacji celów 
strategicznych i operacyjnych tej Strategii zgodny z zasadą zachowania ciągłości 
planowania w oparciu o system kart strategicznych. 

Projekt Strategii rozwoju PWSZ na lata 2020-2028 został sporządzony przez 
Rektora 20 marca 2020 r. Następnie Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała24 ten 
dokument, po czym Senat PWSZ uchwalił25 tę Strategię. Dokument ten został 
upubliczniony w BIP PWSZ 28 kwietnia 2020 r., tj. po upływie 27 dni po uchwaleniu 
go przez Senat podczas gdy, zgodnie z art. 358 ust. 1 pkt 2 UPoSWiN, Uczelna była 
zobowiązana do udostępnienia jej w BIP w terminie 14 dni od dnia przyjęcia tego 
dokumentu. Rektor wskazał, że powodem opóźnienia była ograniczona działalność 
Uczelni w tym czasie spowodowana COVID-19. Opublikowana Strategia rozwoju 
PWSZ na lata 2020-2028 nie zawierała treści tożsamych z wersją papierową tego 
dokumentu opracowaną przez Rektora, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  
Jako cele strategiczne wyrażone w nowej Strategii rozwoju Uczelni wskazano: 
realizację nowoczesnego systemu kształcenia, rozwój działalności badawczej 
Uczelni, rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz zwiększenie 
efektywności zarządzania Uczelnią. Podobnie jak w przypadku planów realizacji 
Strategii rozwoju PWSZ na lata 2014-2020, planowano zintensyfikować prace 
Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji Strategii rozwoju Uczelni oraz monitorowanie 
realizacji celów strategicznych i operacyjnych nowej Strategii rozwoju Uczelni, 
zgodnie z zasadą zachowania ciągłości planowania jak również przedkładanie 
Radzie Uczelni okresowych raportów z jej realizacji. 
Zarówno Strategia rozwoju PWSZ na lata 2014-2020, jak i na lata 2020-2028, 
zawierały jedynie nazwy celów i nie określały ilościowych wskaźników realizacji 

                                                      
24 Uchwałą nr I/13 Rady Uczelni Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w z dnia 30 marca 2020 r. 
25 Podejmując uchwałę nr VI/227 Senatu Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w z dnia 30 marca 2020 r. 
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zaplanowanych działań, w tym ich wartości docelowych, o czym szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli: T. 9 str. 149-413, 521-527) 

1.5. Uczelnia wywiązywała się z obowiązku wprowadzania do Zintegrowanej Sieci 
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – „POL-on” (dalej: POL-on) danych, 
o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15-17 UPoSWiN oraz 
danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 i art. 345 ust. 1 pkt 16 UPoSWiN. 
Analizie poddano zbiór danych 22 pracowników prowadzących zajęcia na PWSZ 
wybranych losowo z 213 osób (zatrudnionych na Uczelni) figurujących w rejestrze 
POL-on (co 10 nazwisko z wykazu pracowników akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób 
biorących udział w jej prowadzeniu). W toku badania kompletności zamieszczonych 
danych w POL-on stwierdzono, że w przypadku jednego pracownika PWSZ nie 
zamieszczono informacji o tytule zawodowym. Powyższe zostało skorygowane 
w toku kontroli NIK.  

(akta kontroli: T. 9 str. 414-415) 

1.6. Uczelnia prowadziła kształcenie w dziedzinach nauki i dyscyplinach 
naukowych, zgodnie z klasyfikacją ustaloną w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych26. Jednostkami 
organizacyjnymi na Uczelni, zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu PWSZ, były wydziały. 
Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 Struktury organizacyjnej PWSZ27 na Uczelni 
funkcjonowały trzy wydziały: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych oraz Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.  

(akta kontroli: T. 9 str. 3-82, 416-448) 

1.7. Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w latach 2018-2020 
PWSZ prowadziła następujące kierunki studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne - 
studia pierwszego i drugiego stopnia, Administracja – studia pierwszego stopnia, 
Filologia – studia pierwszego stopnia, Pedagogika – studia pierwszego stopnia, 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie28 oraz 
Prawo – jednolite studia magisterskie. W okresie objętym kontrolą utworzono dwa 
nowe kierunki studiów: Prawo – jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym29 
oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie 
o profilu praktycznym30. 
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w okresie objętym kontrolą 
prowadzono następujące kierunki studiów: Ratownictwo medyczne – studia 
pierwszego stopnia, Pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia, 
Dietetyka – studia pierwszego stopnia, Fizjoterapia – studia pierwszego stopnia31, 
Fizjoterapia – jednolite magisterskie, oraz Coaching zdrowego stylu życia – studia 
pierwszego stopnia32. 
W ww. okresie Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej uruchomił dwa nowe 
kierunki studiów: studia drugiego stopnia o profilu praktycznym – Pielęgniarstwo33 

                                                      
26 Dz. U. poz. 1818. 
27 Stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z dnia 30 września 2019 r. W okresie objętym kontrolą, przed wprowadzeniem przedmiotowego zarządzenia – 
nazwy wydziałów były takie same. 
28 Od roku akademickiego 2019/2020. 
29 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.6052.33.2018.2.KB z dnia 5 lipca 2018 r. 
30 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.5014.63.2019.3.MR z dnia 6 czerwca 2019 r. 
31 Wygaszone z dniem 30 września 2019 r. 
32 Prowadzone od roku akademickiego 2019/2020. 
33 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.6052.21.2018.4.KB z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
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oraz studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym Coaching zdrowego stylu 
życia34.  
W latach 2018-2020 na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych prowadzono 
następujące kierunki studiów: Finanse, rachunkowość i podatki – studia pierwszego 
stopnia, Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, Informatyka – studia pierwszego 
stopnia (inżynierskie), Inżynieria testowa – studia pierwszego stopnia (inżynierskie), 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia pierwszego stopnia (inżynierskie), 
Energetyka – studia pierwszego stopnia (inżynierskie)35, Logistyka i transport – 
studia pierwszego stopnia (inżynierskie)36 oraz Finanse i zarządzanie 
w przedsiębiorstwie – studia drugiego stopnia (magisterskie). 
W ww. okresie na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych uruchomiono dwa 
nowe kierunki studiów pierwszego stopnia (inżynierskie): Energetyka37 oraz 
Logistyka i transport38. 
Utworzenie nowych kierunków studiów bezpośrednio wiązało się z głównymi 
założeniami Strategii rozwoju PWSZ na lata 2014-2020, do których należało 
wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie wykwalifikowanych pracowników, 
a także odpowiadało potrzebom: absolwentów szkół średnich, nie mających 
możliwości kontynuowania nauki w dużych ośrodkach akademickich oraz lokalnego 
rynku pracy, a w przypadku studiów drugiego stopnia – potrzebom kontunuowania 
nauki absolwentów studiów pierwszego stopnia. 
Wszystkie kierunki oferowanych studiów miały profil praktyczny. 

(akta kontroli: T. 9 str. 449-481) 

1.8. Uczelnia określiła w Strategii rozwoju PWSZ na lata 2014-2020 zakres i formy 
swojego oddziaływania na lokalny rynek pracy i rozwój lokalnej społeczności. Jako 
jeden z celów strategicznych określono współdziałanie z otoczeniem gospodarczym 
i społecznym Uczelni co uściślono w ramach następujących celów operacyjnych: 
zwiększenie zainteresowania władz regionalnych i podmiotów gospodarczych 
rozwojem i ofertą Uczelni, rozwijanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-
gospodarczego w zakresie doskonalenia oferty dydaktycznej Uczelni, organizacji 
praktyk zawodowych i badań naukowych, a także aktywne uczestnictwo w życiu 
społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu. Natomiast w Strategii rozwoju 
PWSZ na lata 2020-2028 zachowano ww. cel strategiczny uściślając go 
następującymi celami operacyjnymi: współpraca w zakresie doskonalenia oferty 
dydaktycznej Uczelni oraz określania efektów uczenia się, rozwój współpracy 
z zakładami pracy poprzez organizację miejsc praktyk zawodowych, a także 
aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu. 
Dzięki podejmowanym działaniom PWSZ, społeczność akademicka, a także 
mieszkańcy Legnicy i okolicznych miejscowości mieli możliwość uczestniczenia 
nieodpłatnie w różnego rodzaju inicjatywach i projektach w postaci wystaw 
i wernisaży39, koncertów40, festiwali41, konferencji naukowych42, warsztatów43 czy 
prelekcji44.  

                                                      
34 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.6052.36.2018.4.KB z dnia 25 lipca 2018 r. 
35 Wprowadzony w roku akademickim 2019/2020. 
36 Wprowadzony w roku akademickim 2019/2020. 
37 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.5014.64.2019.4.DCz z dnia 24 lipca 2019 r. 
38 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.6052.50.2018.2.KB z dnia 31 października 2018 r. 
39 M.in. wernisaż wystawy pokonkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”, który odbył się 22 marca 2019 r. 
40 M.in. darmowe koncerty w ramach Witelon Music Night oraz Witelon Jam Session, Jaworskie Koncerty Pokoju. Ponadto 
uczelnia wspiera inne inicjatywy muzyczne, np. Festiwal Polskich Legend (2018 r.) czy Festiwal Blues nad Odrą w Ścinawie 
(2018 r. i 2019 r.) 
41 M.in. „Festiwal polskich legend” który odbywał się w terminie 28-29 lipca 2018 r. na terenie PWSZ, „Dolnośląski Festiwal 
Nauki” w terminie 27-28 września 2018 r. 
42 M.in. Konferencja „Regionalna sieć współpracy – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego”, 
w terminie 21 listopada 2018 r., „Oblicza współczesnej medycyny” zorganizowana 21 listopada 2018 r., „Prawno-społeczne 
aspekty wychowywania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania” zorganizowana w dniach 9-10 października 2018 
r. na terenie PWSZ. 
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Ponadto PWSZ prowadziła działalność wydawniczą, która oferowała prace 
o charakterze naukowym i dydaktycznym. W 2018 roku opublikowano cztery książki, 
jedną monografię i cztery zeszyty naukowe, w 2019 roku – dwie książki, dwie 
monografie i cztery zeszyty naukowe, a w 2020 roku – dwie książki i jeden zeszyt 
naukowy. Ponadto Wydawnictwo PWSZ publikowało biuletyn informacyjny PWSZ 
zawierający informacje dla studentów, kandydatów na studia, a także ulotki 
i broszury o Uczelni. 
Na PWSZ działał założony w 2008 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku, przed którym 
postawiono zadania: kształcenia słuchaczy, rozwijania ich sprawności intelektualnej, 
upowszechniania wiedzy z różnych dziedzin oraz dając możliwość spotykania się 
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach. 
Uczelnia organizowała bezpłatne zajęcia z języka japońskiego dla młodzieży 
szkolnej i studentów, prowadzone przez Japończyków. 
Ponadto studenci PWSZ działali w założonym w maju 2001 roku Akademickim 
Związku Sportowym (dalej: AZS), który organizował nie tylko zawody sportowe 
w wielu dyscyplinach, ale także prelekcje i spotkania ze znanymi sportowcami 
i działaczami AZS. 
W latach 2018-2020 Uczelnia podejmowała szereg inicjatyw związanych ze 
współpracą z otoczeniem biznesowym. I tak na przykład PWSZ stworzyła 
i przetestowała nowatorski Innowacyjny Program Kształcenia dla branży 
motoryzacyjnej, który został sfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Powyższy program był odpowiedzią na realne zapotrzebowanie firm na 
pracowników, którzy w krótkim cyklu kształcenia (w fazie testowej – formie dualnej: 
trzy dni zajęć praktycznych, dwa dni zajęć teoretycznych) zdobywali odpowiednią 
wiedzę praktyczną oraz teoretyczną niezbędną w branży motoryzacyjnej. Ponadto 
pracowano przy wspólnym (wraz z przedsiębiorcami z branży IT) przedsięwzięciu 
„Legnica.IT”, którego celem było kompleksowe przygotowanie studentów kierunku 
Informatyka do pracy zawodowej i ukierunkowanie ich na zawód programisty. 
Ponadto Uczelnia uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.. W realizowanym projekcie 
„Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMSP i ich pracowników” 
przewidziano wsparcie przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich 
potrzeb rozwojowych oraz dofinansowania wybranych usług rozwojowych, 
pozwalających m.in. na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących.  
Ponadto podejmowano współpracę z bankami, w związku z czym w 2018 r. 
zorganizowano: konkurs na najaktywniejszego studenta, zagraniczne praktyki 
studenckie oraz kurs językowy dla pracowników administracji.  
Jednocześnie PWSZ występowała w charakterze partnera w Dolnośląskim Klastrze 
Edukacyjnym (dalej: DKE), którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. W swoim założeniu DKE obok tworzenia perspektyw dla rozwoju 
szkolnictwa technicznego i branżowego, a także podejmowanej współpracy 
z partnerami, ma umożliwić wykształcenie wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, 
która w przyszłości będzie miała wpływ na rozwój gospodarki regionu.  

(akta kontroli: T. 9 str. 482-520) 

1.9. Decyzje w sprawie uruchamiania nowych kierunków studiów były 
podejmowane na podstawie: wyników posiedzeń wydziałowych zespołów ds. jakości 
kształcenia (w skład których wchodzili: dziekan, prodziekani, kierownicy zakładów 

                                                                                                                                       
43 M.in. „Owoce to super sprawa dla każdego przedszkolaka” – 17 kwietnia 2018 r., „Funkcjonowanie osób 
z niepełnosprawnością na wyższej uczelni” – 9 grudnia 2019 r. 
44 M.in. „Zarządzanie operacjami związanymi z towarem” wygłoszona 8 lutego 2018 r. przez Pana Franka Dorau, „Jak bronić 
się przed realnymi zagrożeniami w realu i wirtualnym świecie na przykładzie doświadczeń w Pracy Policjanta” wygłoszona 
23 marca 2018 r. przez pracownika Komendy  Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
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i kierownik dziekanatu), rad wydziałów, konferencji naukowych organizowanych 
z udziałem interesariuszy zewnętrznych, a także opinii dotyczących efektów 
kształcenia dla danego kierunku pozyskanych od pracodawców z regionu.  

Ponadto w odpowiedzi na występowanie (zgodnie z wynikami badania „Barometr 
zawodów”) na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2018-2020 jako 
deficytowego – zawodu nauczyciela, w PWSZ od roku akademickiego 2019/2020 
uruchomiono jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna.  
PWSZ powołując się na opublikowane w lutym 2018 r. wyniki badania „Barometr 
zawodów” uruchomiła kierunek jednolitych studiów magisterskich „Prawo”, mimo że 
z tego badania wynikało, że na terenie Dolnego Śląska w odniesieniu do wyników 
badania „Barometr zawodów” występowała równowaga pomiędzy popytem 
a podażą na ten zawód, natomiast dane z miasta Legnica były niedostępne. 
Podstawą do uruchomienia tego kierunku były badania i analizy PWSZ, a także 
głosy poparcia wyrażone w listach przesłanych Rektorowi m.in. przez 
przedstawicieli: jednostek samorządu Legnicy, Jawora i Lubina oraz sądownictwa. 
W pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich (2018/2019) przyjęto 
33 kandydatów (wobec planu przyjęcia 130 studentów), a w kolejnym 31 osób 
(wobec planu przyjęcia 120 kandydatów). 
Uczelnia nie znała losów absolwentów cudzoziemców kształcących się w PWSZ, 
a w okresie objętym kontrolą kształciło się: w roku akademickim 2017/2018 – ośmiu, 
w roku akademickim 2018/2019 – ośmiu, a w roku akademickim 2019/2020 - 
siedmiu studentów zza granicy. 
Uczelnia podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dniu 
16 listopada 2017 r. w celu zwiększenia otwartości na współpracę ze środowiskiem 
gospodarczym oraz rozwoju oferty dydaktycznej. 

(akta kontroli: T. 10 str. 1-298, 325, T. 11 str. 184-291) 

1.10. W okresie objętym kontrolą w PWSZ zlikwidowano trzy kierunki studiów. 
Decyzją Senatu45 PWSZ zlikwidowano kierunek studiów drugiego stopnia 
Pedagogika. Likwidacja tego kierunku wynikała z uwarunkowań normatywnych 
z uwagi na fakt, że kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej 
może odbywać się wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Baza 
zlikwidowanego kierunku była wykorzystywana na rzecz utworzonego w roku 
akademickim 2019/2020 kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

W 2019 roku Senat PWSZ podjął decyzję46 o likwidacji kierunku Fizjoterapia – studia 
stacjonarne pierwszego stopnia. Powyższe wynikało z uwarunkowań normatywnych 
z uwagi na fakt, że jedyną podstawą możliwości uzyskania kwalifikacji w zawodzie 
fizjoterapeuty było ukończenie jednolitych studiów magisterskich w tym zakresie. 
Baza zlikwidowanego kierunku była wykorzystywana na kierunku Fizjoterapia – 
jednolite studia magisterskie. 
Ponadto w 2019 r., z uwagi na nikłe zainteresowanie47, podjęto decyzję48 o likwidacji 
studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria testowa – nie przyjmowano 
studentów na kolejny rok akademicki. Baza zlikwidowanego kierunku była wspólną 
dla innych kierunków inżynierskich prowadzonych na PWSZ.   

(akta kontroli: T. 10 str. 299-305) 

1.11. Uczelnia nie prowadziła studiów wspólnych z inną uczelnią, ani we 
współpracy z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu. W PWSZ 

                                                      
45 Uchwała nr VI/43 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu PWSZ. 
46 Uchwała nr VI/174 Senatu PWSZ z dnia 26 marca 2019 r. 
47 Pięciu kandydatów w roku akademickim 2017/2018 oraz dziesięciu w roku akademickim 2018/2019. 
48 Zarządzenie nr 69/19 Rektora PWSZ z dnia 16 października 2019 r. 
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nie prowadzono także studiów wspólnych z organizacją społeczną lub organem 
samorządu ani studiów dualnych. 

(akta kontroli: T. 10 str. 306) 

1.12. W latach 2018-2020 PWSZ prowadziła współpracę z dwoma uczelniami 
niemieckimi: Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen  Ludwigsburgu49 
oraz Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung w Meissen50. Prowadzona 
współpraca miała na celu rozwój partnerstwa pomiędzy uczelniami we wszystkich 
obszarach kształcenia, wymianę pracowników i studentów, realizację projektów oraz 
organizację wspólnych konferencji i seminariów. 

(akta kontroli: T.11 str. 1-20) 

1.13. Pracownicy Uczelni brali udział w projektach naukowo-badawczych 
finansowanych z budżetu PWSZ. W 2018 r. zrealizowano dwa51 projekty naukowo-
badawcze (badania własne), na potrzeby których podpisano umowy na kwotę 
7,7 tys. zł. Efektem powyższego było sześć artykułów naukowych opublikowanych 
w czasopismach naukowych wymienionych na liście MNiSW. W 2019 r. natomiast 
zrealizowano pięć52 projektów naukowo-badawczych (badania własne), na potrzeby 
czego podpisano umowy na kwotę 32,0 tys. zł. Efektem powyższego było pięć 
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych wymienionych 
na liście MNiSW oraz wygłoszone cztery referaty na konferencjach. 

W 2020 r. w PWSZ prowadzono badania53 nad oceną przydatności i poprawności 
działania respiratora w warunkach medycyny ratunkowej i wykorzystania wyników 
badań w kształceniu studentów i rozwoju naukowym nauczycieli akademickich. 

(akta kontroli: T. 11 str. 21-80) 

1.14. Do badania losów zawodowych absolwentów PWSZ wykorzystywano 
bezpłatne internetowe narzędzie badawcze – elektroniczną ankietę i bezpłatne 
oprogramowanie LimeSurvey, a nadzór nad tym procesem sprawował Uczelniany 
koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów PWSZ54. 
Uczelniany koordynator wspomagał proces dostosowywania kierunków studiów 
i programów studiów dla potrzeb rynku pracy, ponieważ wymagało to uwzględniania 
informacji o tym jak kształtowały się kariery zawodowe absolwentów. Ponadto 
Uczelnia korzystała z ogólnopolskiego i ogólnodostępnego systemu monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). 

Na podstawie zbieranych ankiet od absolwentów Uczelni, a także danych 
dostępnych w ELA, do roku akademickiego 2018/2019 Uczelniany koordynator 
tworzył raporty z monitorowania losów zawodowych absolwentów PWSZ. 
Uczelniany koordynator wskazała, że od wejścia w życie UPoSWiN, której przepisy 
zobowiązują Uczelnię do wydania dyplomu absolwentom w terminie 30 dni od 
ukończenia studiów, Uczelnia nie ma możliwości organizacji uroczystego rozdania 
dyplomów, a tym samym okazji do przeprowadzenia badania losów absolwentów. 
W związku z tym w PWSZ planowano w przyszłości stworzenie nowego 

                                                      
49 Umowa z 28 czerwca 2005 r. 
50 Umowa z 16 lipca 2008 r. 
51 Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na sprzęt ratunkowy – umowa z 11 marca 2018 r., wartość grantu 4,0 tys. 
zł oraz Ocena możliwości obciążania kończyn dolnych u osób ze schorzeniami ortopedyczno-urazowymi – umowa z 12 marca 
2018 r., wartość grantu 3,7 tys. zł.  
52 Zastosowanie wód mineralnych w lecznictwie uzdrowiskowym – umowa z 18 marca 2019 r., wartość grantu 5,4 tys. zł; 
Wpływ wysiłku tlenowego na mikrokrążenie skórne mierzone LDF u osób z chorobą niedokrwienną serca – umowa 
z 2 kwietnia 2019 r., wartość grantu 12,2 tys. zł; Żywienie w opiece nad osobami starszymi – umowa z 2 kwietnia 2019 r., 
wartość grantu 3,6 tys. zł; Walory uzdrowiskowe Polanicy Zdrój – umowa z 4 kwietnia.2019 r., wartość grantu 5,4 tys. zł oraz 
Właściwości lecznicze kąpieli zasadowych w sanatorium MEDICAL-SENSUS w Polanicy-Zdrój – umowa z 18 marca 2019 r., 
wartość grantu 5,5 tys. zł. 
53 Umowa nr DB/WZ-001/20 z 27 kwietnia 2020 r. nie przewidująca wynagrodzenia. 
54 Stanowisko utworzone zarządzeniem nr 52/17 Rektora PWSZ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia w PWSZ. 
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(elektronicznego) systemu ankietowania absolwentów i badanie losów absolwentów 
po roku lub trzech latach od zakończenia studiów. 

 (akta kontroli: T. 11 str. 81-128) 

1.15. W PWSZ od 2006 roku istniało Biuro Karier, które podejmowało działania 
mające na celu wsparcie studentów i absolwentów w rozwoju kompetencji 
osobistych wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. Buro Karier prowadziło 
stronę internetową na której zamieszczano informacje dotyczące: ofert pracy, staży, 
ogłoszenia o konkursach i projektach realizowanych przez przedsiębiorców 
i organizacje społeczne, informacje o organizowanych szkoleniach i warsztatach. 
Nadto Biuro Karier udzielało absolwentom usług doradczych. 

W okresie objętym kontrolą PWSZ brała udział w przedsięwzięciu organizowanym 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn. Najlepszy Dyplom Roku, którego 
celem było wyłonienie trzech najlepszych absolwentów Uczelni (po jednym 
z każdego wydziału), którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego i ukończyli studia 
z najlepszym wynikiem.  
Kolejnym działaniem PWSZ wspomagającym promowanie jej absolwentów była 
możliwość publikowania przez nich (a także przez studentów) artykułów naukowych 
w wydawnictwach własnych Uczelni.  
W roku akademickim 2017/2018 Biuro Karier m.in. zrealizowało: osiem warsztatów 
rozwoju osobistego, w których uczestniczyło 165 osób oraz pozyskało 214 ofert 
pracy/staży, w roku akademickim 2018/2019 – 20 warsztatów rozwoju osobistego, 
w których uczestniczyło 196 osób oraz pozyskało 310 ofert pracy/staży, natomiast 
w roku akademickim 2019/2020 – 11 warsztatów rozwoju osobistego, w których 
uczestniczyło 108 osób oraz pozyskało 273 ofert pracy/staży. 

(akta kontroli: T. 11 str. 129-136) 

1.16. W ramach monitoringu własnego karier zawodowych absolwentów PWSZ 
pozyskiwano opinie jedynie od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy oraz legnickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat 
pracy absolwentów PWSZ w tych jednostkach. Pozyskane opinie wskazywały, że 
absolwenci PWSZ byli dobrze przygotowani do pracy i rzetelnie wykonywali swoje 
obowiązki. 

(akta kontroli: T.11 str. 139-149, 175-176) 

1.17. Programy studiów podlegały co najmniej dwa razy do roku ocenie oraz 
doskonaleniu, dokonywanych w trakcie posiedzeń wydziałowych zespołów ds. 
jakości kształcenia. Wpływ na podejmowane działania w zakresie oceny 
i modyfikacji programów studiów miały pozyskiwane opinie od interesariuszy 
zewnętrznych. Opinie pracodawców o poziomie przygotowania zatrudnionych 
absolwentów Uczelni pozyskiwane były podczas spotkań z przedstawicielami 
otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto pozyskiwano od pracodawców opinie 
o efektach i programie kształcenia. W tych opiniach pracodawcy w zdecydowanej 
większości stwierdzali brak potrzeby modyfikacji programów studiów. Zmiany 
w programach studiów dokonywane były w celu ich doskonalenia (aktualizacja treści 
programu, eliminacja powielających się treści) oraz w celu lepszego dostosowania 
efektów uczenia się (kształcenia do potrzeb rynku pracy).  

W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano programy studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Filologia, Administracja oraz 
Dietetyka, których realizacja (cykl kształcenia) rozpoczęła się w roku akademickim 
2019/2020. Programy studiów spełniały wymagania określone rozporządzenia 



 

13 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów55.  

(akta kontroli: T.11 str. 139-145, 181-371) 

1.18. PWSZ była zobowiązana do uwzględnienia standardów kształcenia 
określonych w  rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego56 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego), a także 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela57 (dalej: rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Badaniem zgodności ze 
standardami opisanymi w ww. rozporządzeniach objęto pięć programów studiów: 
Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny 
od roku akademickiego 2019/2020, Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego 
stopnia, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020, Pielęgniarstwo – studia 
stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020, 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne jednolite 
magisterskie, profil praktyczny od roku akademickiego 2019/2020 oraz Fizjoterapia 
– studia stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny od roku akademickiego 
2019/2020. Przeprowadzone czynności wykazały, że w ww. programach studiów 
poddanych badaniom, uwzględniono standardy kształcenia opisane w ww. 
rozporządzeniach. 

(akta kontroli: T. 11 str. 372-377) 

1.19. W Planie rzeczowo-finansowym PWSZ na rok 2019 i rok 2020 zakładano 
osiągnięcie przychodów z działalności operacyjnej na poziomie odpowiednio: 
40 534,1 tys. zł58 oraz 44 022,2 tys. zł, co zgodnie z art. 274 ust. 2 ufp nakładało 
obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego na Uczelni. Do zakończenia 
czynności kontrolnych, tj. do 31 lipca 2020 r., w PWSZ nie za zatrudniono audytora 
wewnętrznego ani usługodawcy w tym zakresie – więcej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.   

(akta kontroli: T. 2 str. 3-56, 59-64, T. 11 str. 378-380) 

1.20. W strukturze organizacyjnej PWSZ funkcjonowało Biuro Kontrolingu, którego 
działalność dotyczyła: uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, 
przedkładanie materiałów i informacji z przebiegu realizacji w badanym okresie 
Strategii rozwoju Uczelni Zespołowi ds. Ewaluacji Strategii Rozwoju oraz 
sporządzania zestawień, analiz i symulacji danych dotyczących działalności Uczelni. 
Zespół ds. Kontroli Zarządczej zajmował się natomiast opracowaniem i wdrożeniem 
systemu kontroli zarządczej na Uczelni oraz oceną realizacji przez wydziały celów 
i zadań. W PWSZ nie funkcjonowała komórka mająca w kompetencjach 
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych dotyczących działalności PWSZ 
(weryfikacja przestrzegania procedur), a Rektor w składanych oświadczeniach 

                                                      
55 Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm. (data ogłoszenia: 28 września 2018 r.; data wejścia w życie: 1 października 2018 r.). 
56 Dz. U. z 2019 r. poz. 1573 ze zm. 
57 Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm. 
58 Zgodnie z planem rzeczowo -finansowym zatwierdzonym uchwałą nr VI/187 Senatu PWSZ z dnia 11 czerwca 2019 r. 
W wyniku wprowadzonych zmian: uchwałą nr VI206 Senatu PWSZ z dnia 19 września 2019 r. wartość ta wyniosła 
41 707,1 tys. zł, uchwałą nr I/7 Senatu PWSZ z dnia 20 grudnia 2020 r. wartość ta wyniosła 43 494,5 tys. zł oraz  uchwałą 
nr I/9 Senatu PWSZ z dnia 3 lutego 2020 r. wartość ta wyniosła 44 008,1 tys. zł. 
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o stanie kontroli zarządczej w Uczelni powoływał się na informacje dostępne 
z kontroli wewnętrznych. Co więcej na PWSZ nie prowadzono audytu 
wewnętrznego. Prorektor wskazała, że kontrola wewnętrzna, na którą powoływał się 
Rektor w składanych oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej, to głównie 
kontrola funkcjonalna (rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji 
finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie operacji finansowych przez kierownika 
jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków oraz 
weryfikacja operacji finansowych przed i po realizacji).  

 (akta kontroli: T. 9 str. 416-448, T. 10 str. 327-410, T.11 str. 381-394, T. 14 str. 221) 

1.21. W toku kontroli zweryfikowano stan realizacji wniosku pokontrolnego  nr 2, 
dotyczącego wprowadzenia jednolitych zasad obsługi prawnej Uczelni 
z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ufp, który został sformułowany 
po kontroli  K/16/004 – „Wybrane zagadnienia gospodarowania nieruchomościami 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz 
sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli NIK – K/12/007” 
(LWR.411.004.01.2016). W PWSZ zasady obsługi prawnej polegały na zatrudnieniu 
dwóch osób na umowę o pracę do bieżącej obsługi prawnej oraz kancelarii 
zewnętrznej zaangażowanej wyłącznie w proces udzielanych przez Uczelnię 
zamówień publicznych. Ten podział kompetencji pozwala na doraźne korzystanie 
z szerokich zasobów kadrowych kancelarii (specjalistów w zakresie zamówień 
publicznych).  

(akta kontroli: T. 14 str. 399-403) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Strategie rozwoju Uczelni na lata 2014-2020 oraz 2020-2028 zostały 
opracowane nierzetelnie, gdyż nie określały ilościowych wskaźników realizacji 
ujętych w nich zadań, w tym ich wartości docelowych, co utrudniało ocenę 
postępów, efektów i skuteczności planowanych przedsięwzięć oraz ocenę ryzyka 
nieosiągnięcia planowanych działań (przyjętych założeń), zwłaszcza w przypadku 
działań wieloletnich. Natomiast wartości docelowe oraz wartości osiągnięte w danym 
okresie były określane dopiero na etapie realizacji zadań założonych w Strategiach 
i opisywane w kartach strategicznych. Powyższe stało także w sprzeczności z § 2 
ust. 1 zarządzenia nr 24/16 Rektora PWSZ z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie 
zasad ustalania i monitorowania realizacji celów i zadań w PWSZ. Wskazano w nim, 
że cele strategiczne i operacyjne należy formułować zgodnie z koncepcją SMART 
(w sposób: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, realny, określony w czasie). 

W ocenie NIK precyzyjne określenie wskaźników (mierników) pozwoliłoby na 
skuteczniejsze monitorowanie i rozliczanie zadań ujętych w Strategiach. Wskaźniki 
powinny bowiem umożliwiać mierzenie postępów zadania/planu względem 
określonych celów lub innych wyznaczników. Wybór wskaźników zadania winien być 
powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, gdyż 
zgodnie z pkt II. B. 6. załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych59: a) cele i zadania należy określać jasno, b) ich wykonanie należy 
monitorować za pomocą wyznaczonych mierników, c) w jednostce nadrzędnej lub 
nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów 
i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane, d) zaleca się przeprowadzanie 
oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności 
i skuteczności. 

                                                      
59 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zastępca Kwestora wyjaśnił, że karty strategiczne ujęte w Strategiach rozwoju 
PWSZ stanowią zbiór działań/projektów związanych z realizacją celów 
strategicznych i operacyjnych oraz przykłady mierników umożliwiających 
monitorowanie ww. działań. W PWSZ przyjęto model oddolnego procesu 
zarządzania strategicznego, a monitorowanie realizacji celów i zadań odbywa się na 
poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych. Dodał, że w zależności od celu 
operacyjnego służącego realizacji celu strategicznego jednostki przyjmowano 
z proponowanego katalogu przykładowych mierników te mierniki, które w sposób 
konkretny, rzetelny i osiągalny pozwolą zaprezentować stopień realizacji ustalonego 
celu. Jednocześnie zaznaczył, że stosownie do zmieniających się uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych informacje zawarte w kartach strategicznych 
podlegały ewaluacji. 

Wyjaśnienia w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, gdyż wskaźniki ujęte 
w Strategiach miały ogólny (abstrakcyjny) charakter i nie zawierały precyzyjnych 
wartości, choćby ich wartości początkowej i docelowej, co utrudniało ocenę 
osiąganych efektów. Co więcej, wartości docelowe winny być określane na etapie 
tworzenia takiej strategii (etap planowania), a ich osiągnięcie weryfikowane na 
etapie realizacji, a nie jak w przypadku PWSZ – określane na etapie realizacji. 
Ponadto, sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Strategii rozwoju Uczelni na lata 
2014-2020 nie zawierało dokładnych danych na temat uzyskanych rezultatów, ale 
miało ono w istocie charakter informacyjny i nie odnosiło się wprost do ilościowych 
efektów planowanych działań.  

(akta kontroli: T. 9 str. 149-413, 521-527) 

2. Opublikowana w BIP PWSZ Strategia rozwoju Uczelni na lata 2020-2028 nie 
zawierała treści tożsamych z opracowaną przez Rektora i przyjętą przez Senat 
wersją papierową tego dokumentu (brak danych o liczbie studentów 
uczęszczających do Uczelni w latach 1998-2019, brak danych o pochodzeniu 
studentów, brak danych w zakresie liczby studiujących w systemie stacjonarnym 
i niestacjonarnym, brak liczby absolwentów Uczelni, brak danych w zakresie 
zatrudnienia nauczycieli akademickich w latach 1998-2019, brak danych 
dotyczących liczby zatrudnionych, niewypełniona sekcja „Diagnoza. Pozycja 
strategiczna i konkurencyjna Uczelni”, brak treści kart strategicznych) oraz 
opracowaną przez Rektora i przechowywaną w PWSZ. Zgodnie z art. 358 ust. 1 pkt 
2 UPoSWiN PWSZ była zobowiązana do udostępnienia tej Strategii na swojej 
stronie w BIP.  

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów wyjaśniła, że treść dokumentu zamieszczonego 
w BIP Uczelni jest tożsama z treścią uchwalonej przez Senat Strategii rozwoju 
PWSZ i przekazanej kontrolerom, jedynie część informacji dotyczącą liczby 
studentów, zasobów, Uczelni oraz treść kart strategicznych stanowiących tzw. 
programy realizacji strategii została zasłonięta z adnotacją, iż treść tych informacji 
stanowi dokument wewnętrzny Uczelni. Działanie to ma na celu ochronę zasobów 
Uczelni przed konkurencją.  

Wyjaśnienia w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, gdyż treść art. 358 ust. 
1 pkt 2 UPoSWiN nie umożliwiała jego wybiórczego stosowania i nie dawała 
możliwości publikowania tych części Strategii, które Uczelnia uznała za 
nienaruszające jej interesów. Przepis ten zobowiązywał Uczelnię do opublikowania 
całej Strategii, a nie tylko jej wybranej części. 

(akta kontroli: T. 9 str. 239-325, T. 14 str. 176) 

3. W latach 2019-2020 w PWSZ nie prowadzono audytu wewnętrznego. Pomimo, 
że w planie rzeczowo-finansowym PWSZ na rok 2019 i rok 2020 zakładano 
osiągnięcie przychodów z działalności operacyjnej na poziomie odpowiednio: 
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40 534,1 tys. zł60 oraz 44 022,2 tys. zł, wbrew art. 274 ust. 2 ufp, nie zatrudniono 
audytora wewnętrznego ani usługodawcy w tym zakresie. Treść tego przepisu 
nakładała bowiem obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego na Uczelni.  

Kwestor wyjaśniła, że w świetle art. 274 ust. 2 ufp należy zauważyć, że 
ustawodawca nie określił terminu w jakim powinien zostać przeprowadzony audyt. 
Dodała, że postanowienia tego przepisu wskazują jedynie, że prowadzi się audyt 
w uczelni publicznej, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 30 000 tys. zł. Dlatego trudno 
uznać, że istnieje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego od dnia 1 stycznia 
danego roku, na który uchwalono budżet przekraczający 40 mln zł, gdyż powyższe 
twierdzenie nie wynika z żadnego przepisu. 

Wyjaśnienia w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, gdyż treść art. 274 ust. 
2 ufp jednoznacznie wskazywała na obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, 
w sytuacji jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub 
kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Chociaż przepis art. 274 ust. 2 ufp 
nie wskazuje terminu przeprowadzenia audytu, ale sposób (w tym termin) 
przeprowadzania audytu wynika z art. 272 ust. 1 ufp, który wprost wskazuje na 
"systematyczność" dokonywanej przez audyt wewnętrzny oceny wykonywania 
kontroli zarządczej. Ze swej istoty audyt wewnętrzny nie jest przeprowadzany 
w jakimś określonym terminie ex-post wobec danego roku budżetowego, ale 
w trakcie każdego roku i odnosi się tak do okresów przeszłych, jak i aktualnego 
roku. Zatem należy przyjąć konsekwentnie, że jeżeli w uchwale budżetowej kwota 
dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekracza określoną 
w przepisach ufp kwotę obligującą do prowadzenia audytu, prowadzić go należy od 
początku roku budżetowego61. 

(akta kontroli: T. 2 str. 3-56, 59-64, T. 11 str. 378-380) 

4. Działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań PWSZ w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy nie były wystarczające, co 
kolidowało z treścią art. 68 ust. 1 ufp. W PWSZ nie funkcjonowała komórka mająca 
w kompetencjach przeprowadzanie kontroli wewnętrznej dotyczącej działalności 
PWSZ (weryfikacja przestrzegania procedur). Tymczasem Rektor w składanych 
oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej w Uczelni powoływał się na informacje 
dostępne z kontroli wewnętrznych. Co więcej, na PWSZ w latach 2019–2020 nie 
prowadzono audytu wewnętrznego, pomimo takiego obowiązku wyrażonego w art. 
274 ust. 2 ufp. Nadto, Uczelnia podjęła się działań zmierzających do realizacji 
budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego, której zakres, znacznie wykraczał poza 
cele i działalność statutową Uczelni i jej możliwości finansowe. W związku 
z powyższym, a także z uwagi na wydatkowanie środków w 2019 r. na realizację 
inwestycji związanej z termomodernizacją budynków dydaktycznych A, C, E Uczelni 
z naruszeniem art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, niepodejmowanie lub nieterminowe 
podejmowanie działań windykacyjnych wobec kontrahentów Uczelni (co stało 
w sprzeczności z art. 42 ust. 5 ufp), zaniechanie działań zmierzających do 
wyegzekwowania należnych Uczelni opłat za świadczenia dydaktyczne (od dwóch 
byłych studentów), czy poniesienie kosztów wyższych niż zaplanowane bez 
dokonania zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2018, o której mowa w art. 
52 ust. 3 ufp, kontrola zarządcza w PWSZ nie była w pełni skuteczna. 

                                                      
60 Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym uchwałą nr VI/187 Senatu PWSZ z dnia 11 czerwca 2019 r. 
W wyniku wprowadzonych zmian: uchwałą nr VI206 Senatu PWSZ z dnia 19 września 2019 r. wartość ta wyniosła 
41 707,1 tys. zł, uchwałą nr I/7 Senatu PWSZ z dnia 20 grudnia 2020 r. wartość ta wyniosła 43 494,5 tys. zł oraz  uchwałą 
nr I/9 Senatu PWSZ z dnia 3 lutego 2020 r. wartość ta wyniosła 44 008,1 tys. zł. 
61 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 455/17.  
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Przedstawiciele PWSZ62 wyjaśniali, że na Uczelni funkcjonował Zespół ds. Kontroli 
Zarządczej, który zajmował się opracowaniem i wdrożeniem systemu kontroli 
zarządczej na Uczelni oraz oceną realizacji przez wydziały celów i zadań. Natomiast 
kontrola wewnętrzna, na którą powoływał się Rektor w składanych oświadczeniach 
o stanie kontroli zarządczej, to głównie kontrola funkcjonalna (rzetelne i pełne 
dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, 
zatwierdzanie operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez 
niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków oraz weryfikacja operacji 
finansowych przed i po realizacji). Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 
wskazywał także szereg powodów63, dla których podjęto się realizacji budowy 
Centrum Widowiskowo-Sportowego. 

W ocenie NIK opisane wyżej działania i zaniechania PWSZ potwierdzają, że 
Uczelnia osiągała cele i realizowała zadania przed nią postawione nie w pełni 
respektując art. 68 ust.1 ufp. 

(akta kontroli: T. 2 str. 3-56, 59-64, T. 9 str. 416-448, T. 10 str. 327-410 , T. 11 str. 378-393, 396, T. 
14 str. 221) 

Działania podejmowane przez PWSZ w zakresie dostosowana Uczelni do wymogów 
obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych w kontekście 
zachodzących zmian współczesnego rynku pracy realizowane były na ogół zgodnie 
z obowiązującym prawem i terminowo. Wprowadzone w okresie objętym kontrolą 
zmiany organizacyjne zapewniły, że struktura i działalność Uczelni odpowiadała 
warunkom określonym w UPoSWiN i w przepisach wykonawczych, a Uczelnia 
skutecznie realizowała zadania powierzone uczelniom zawodowym, prowadząc 
kształcenie na kierunkach, których utworzenie i utrzymywanie determinowały 
potrzeby lokalnego rynku pracy. Dodatkowo prowadzono współpracę z uczelniami 
niemieckimi, a kadra PWSZ realizowała projekty naukowo-badawcze prowadzące 
do jej rozwoju jak również publikacji artykułów naukowych. Decyzje o likwidacji 
kierunków studiów (bez negatywnych konsekwencji dla studiujących) wynikały ze 
zmieniających się przepisów prawa dotyczących kształcenia w danym zawodzie 
(a także z uwagi na brak kandydatów), a tożsame kierunki studiów (jednolite studia 
magisterskie w miejsce studiów pierwszego stopnia) pozostawały w ofercie PWSZ. 
Realizowane działania wpisywały się w założenia przyjętej Strategii rozwoju Uczelni 
na lata 2014-2020 w zakresie współpracy dotyczącej dostosowywania oferty 
edukacyjnej i konsultowania jej zmian z otoczeniem społeczno–biznesowym. 
Uczelnia prowadziła monitoring karier zawodowych swoich absolwentów 
wykorzystując, stworzony przez MNiSW, program monitorowania, a funkcjonujące 
na Uczelni Biuro Karier wspomagało studentów i absolwentów oferując szkolenia, 
doradztwo i dostarczając im propozycje zatrudnienia. W kontrolowanej działalności 
stwierdzono jednak nieprawidłowości, które dotyczyły: [1] nierzetelnego 
przygotowania Strategii rozwoju Uczelni na lata 2014-2020 oraz 2020-2028, 
niezawierającej ilościowych wskaźników realizacji ujętych w nich zadań, w tym ich 
wartości docelowych, co utrudniało ocenę postępów, efektów i skuteczności 
planowanych przedsięwzięć oraz ocenę ryzyka nieosiągnięcia planowanych działań 
(przyjętych założeń); [2] publikacji niepełnej wersji (względem sporządzonej wersji 
papierowej) Strategii rozwoju Uczelni na lata 2020-2028, co stało w sprzeczności 
z art. 358 ust. 1 pkt 2 UPoSWiN; [3] nieprowadzenia w latach 2019-2020 audytu 
wewnętrznego, pomimo że w planie rzeczowo-finansowym PWSZ na rok 2019 i rok 
2020 zakładano osiągnięcie przychodów z działalności operacyjnej na poziomie 
odpowiednio: 40 534,1 tys. zł64 oraz 44 022,2 tys. zł, co stało w sprzeczności z art. 
                                                      
62 Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów oraz Zastępca Kwestora. 
63 Opisanych w ramach nieprawidłowości dotyczącej budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego, zawartej w obszarze nr 4. 
64 Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym uchwałą nr VI/187 Senatu PWSZ z dnia 11 czerwca 2019 r. W 
wyniku wprowadzonych zmian: uchwałą nr VI206 Senatu PWSZ z dnia 19 września 2019 r. wartość ta wyniosła 41 707,1 tys. 
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274 ust. 2 ufp, a także [4] nie w pełni skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej 
funkcjonującej na Uczelni. 

2. Zapewnienie warunków kadrowych w celu realizacji 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 

2.1. Liczba pracowników Uczelni, niebędących nauczycielami akademickimi 
w podziale na grupy stanowisk przedstawiała się następująco: 

Według stanu na koniec 2017 r. liczba zatrudnionych pracowników ogółem wynosiła 
94, w tym: [1] w grupie pracowników naukowo-technicznych – jedna osoba, 
[2] w grupie pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej – 
osiem osób, [3] w grupie pracowników pozostałych – 85 osób, w tym cztery osoby 
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy65. 

Według stanu na koniec 2018 r. liczba zatrudnionych pracowników ogółem wynosiła 
96, w tym: [1] w grupie pracowników naukowo-technicznych – jedna osoba66, 
[2] w grupie pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej – 
dziewięć osób67, [3] w grupie pracowników pozostałych – 86 osób, w tym pięć osób 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy68. 

Według stanu na koniec 2019 r. liczba zatrudnionych pracowników ogółem wynosiła 
101, w tym: [1] w grupie pracowników naukowo-technicznych – jedna osoba69, 
[2] w grupie pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej – 
dziewięć osób, [3] w grupie pracowników pozostałych – 91 osób, w tym pięć osób 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy70. 

(akta kontroli: T. 1 str. 1-8) 

2.2. Liczba nauczycieli akademickich, zatrudnionych w PWSZ na poszczególnych 
stanowiskach w latach 2017-2019 systematycznie rosła i wynosiła odpowiednio:  

− według stanu na koniec 2017 r. – 179 osób, w tym: [1] profesorów zwyczajnych – 
10, z tego wszyscy zatrudnieni w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, 
[2] profesorów nadzwyczajnych – 28, z tego 13 zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy, [3] starszych wykładowców – 26, z tego 
22 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, [4] wykładowców – 
45, z tego 37 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, 
[5] asystentów – 21, z tego 19 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu 
pracy, [6] instruktorów – 41, z tego 29 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym 
miejscu pracy, [7] lektorów – ośmiu, z tego sześciu zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy; 

− według stanu na koniec 2018 r. – 181 osób, w tym: [1] profesorów zwyczajnych – 
dziewięciu, z tego wszyscy zatrudnieni w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, 
[2] profesorów nadzwyczajnych – 21, z tego 11 zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy, [3] starszych wykładowców – 27, z tego 
22 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, [4] wykładowców – 
52, z tego 39 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, 
[5] asystentów – 19, z tego 15 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu 
pracy, [6] instruktorów – 46, z tego 27 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym 
miejscu pracy, [7] lektorów – siedmiu, z tego pięciu zatrudnionych w PWSZ na 

                                                                                                                                       
zł, uchwałą nr I/7 Senatu PWSZ z dnia 20 grudnia 2020 r. wartość ta wyniosła 43 494,5 tys. zł oraz uchwałą nr I/9 Senatu 
PWSZ z dnia 3 lutego 2020 r. wartość ta wyniosła 44 008,1 tys. zł. 
65 Tj. dwóch pracowników w wymiarze 7/8 etatu, jeden pracownik w wymiarze 3/5 etatu, jeden w wymiarze 3/4 etatu. 
66 Zatrudniona w wymiarze 2/3 etatu. 
67 W tym jedna osoba zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu. 
68 Tj. dwóch pracowników w wymiarze 1/2 etatu, jeden w wymiarze 3/5 etatu, dwóch w wymiarze 7/8 etatu. 
69 Zatrudniona w wymiarze 2/3 etatu. 
70 Tj. dwóch pracowników zatrudnionych w wymiarze 7/8 etatu, dwóch w wymiarze 1/2 etatu, jeden w wymiarze 3/5 etatu.  
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podstawowym miejscu pracy; 
− według stanu na koniec 2019 r. – 206 osób, w tym: [1] profesorów – 12, z tego 

siedmiu zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, [2] profesorów 
uczelni – 37, z tego 29 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, 
[3] adiunktów – 19, z tego 14 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu 
pracy, [4] wykładowców – 49, z tego 30 zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy, [5] asystentów – 37, z tego 26 zatrudnionych 
w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, [6] instruktorów – 52, z tego 
22 zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy. 

(akta kontroli: T. 1 str. 12-13, T. 9 str. 17, 72) 

2.3.  Według stanu na dzień 11 maja 2020 r., spośród 213 zatrudnionych 
nauczycieli akademickich, dla 180 pracowników, PWSZ była jedynym miejscem 
pracy. Pozostałych 33 nauczycieli akademickich posiadało dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadziło 
działalność gospodarczą, tj.: 

- w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych liczba zatrudnionych nauczycieli 
akademickich wynosiła 78, spośród których 11 posiadało dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadziło 
działalność gospodarczą, w tym: dwóch profesorów uczelni, pięciu wykładowców, 
dwóch asystentów oraz dwóch instruktorów. 

- w Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej liczba zatrudnionych nauczycieli 
akademickich wynosiła 66, spośród których 12 posiadało dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadziło 
działalność gospodarczą, w tym: dwóch profesorów, pięciu profesorów uczelni, 
dwóch wykładowców, dwóch asystentów oraz jeden instruktor. 

- w Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych liczba zatrudnionych nauczycieli 
akademickich wynosiła 69, spośród których 10 posiadało dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadziło 
działalność gospodarczą, w tym: jeden profesor uczelni, trzech adiunktów, czterech 
wykładowców, dwóch asystentów. 

Żaden z pracowników Uczelni nie posiadał dodatkowego zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy u więcej niż jednego pracodawcy lub nie prowadził działalności 
gospodarczej z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. 

(akta kontroli: T. 1 str. 9-11) 

2.4.  W latach 2018-2020 tryb udzielania nauczycielom akademickim zgody na 
dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy oraz tryb zawiadamiania o podjęciu 
działalności gospodarczej, regulowały: zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 20/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.71 oraz 
nr 83/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.72. W badanym okresie dwóch nauczycieli 
akademickich wystąpiło i otrzymało zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia 
zarobkowego. Warunkiem otrzymania zgody, zgodnie z przyjętymi uregulowaniami, 
było świadczenie pracy w innej Uczelni bez zakłócania prawidłowego 
funkcjonowania PWSZ. W latach 2018-2020, Rektor PWSZ nie podejmował 
dodatkowego zajęcia zarobkowego.  

(akta kontroli: T. 1 str. 17-18, T. 14 str. 52-54) 

                                                      
71 W sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy 
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową oraz trybu zawiadamiania o podjęciu działalności gospodarczej. 
72 W sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy 
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową oraz trybu zawiadamiania o podjęciu działalności gospodarczej. 
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2.5. Zatrudnieni w PWSZ nauczyciele akademiccy spełniali wymagania określone 
w art. 113 UPoSWiN. Niemniej objęta kontrolą dokumentacja dotycząca 
33 nauczycieli akademickich, tj. 15,5%, według poszczególnych rodzajów 
stanowisk73 wykazała, iż w 13 przypadkach nauczyciele nie złożyli wszystkich 
oświadczeń wymaganych zarówno art. 113 pkt 2 i 3 UPoSWiN oraz art. 109 ust. 1 
pkt 2 i pkt 4 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym74, co zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli: T. 1 str. 19-24) 

2.6. W kontrolowanym okresie Uczelnia nie posiadała planów podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli akademickich. Kierownik Działu 
Organizacji i Spraw Osobowych podała, że dydaktycy podnosili kwalifikacje 
uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych. 
W latach 2018-2020 odbyło się 21 konferencji oraz 14 szkoleń, warsztatów i studiów 
podyplomowych, w których udział wzięło łącznie 79 nauczycieli. 

Ponadto Uczelnia w latach 2018-2020 umożliwiała podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli akademickich poprzez dofinansowanie przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych75, jak również prowadzenie prac badawczych76. Z tej 
formy rozwoju skorzystało ogółem 38 nauczycieli akademickich. 

(akta kontroli: T. 1 str. 31-49, 369) 

2.7. W badanym okresie zasady obliczania godzin dydaktycznych i warunki 
obniżania pensum w PWSZ regulowały: 

- uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: 
nr IV/223 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych i liczebności grup studenckich wraz ze zmianami, 
nr VI/163 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych i liczebności studenckich. Uchwały obowiązywały 
do 31 września 2019 r.;  
- zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy: nr Nr 2/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu pracy Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy oraz nr 55/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy (obowiązujący od 1 października 2019 r.); 
- Statut PWSZ. 

Przedłożone do kontroli zakresy i wymiary godzin dydaktycznych w roku 
akademickim 2018/2019, 23 nauczycieli akademickich (10% ogółu) wykazały, 
że 16 nauczycieli akademickich zrealizowało ustalony poziom pensum, w tym 15 na 
poziomie przekraczającym jego wymiar77.  
Siedmiu nauczycieli nie zrealizowało ustalonego poziomu godzin78. Wśród powodów 
były m.in.: zwolnienia chorobowe, rezygnacja z pracy, wykonywanie obowiązków 
organizacyjnych jako Dziekan i Prodziekan, czy niepełny wymiar zajęć, ustalony 

                                                      
73 W tym: czterech profesorów, sześciu profesorów uczelni, trzech adiunktów, siedmiu wykładowców, czterech asystentów, 
dziewięciu instruktorów. 
74 Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm. 
75 Uchwała nr V/72 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 listopada 2013 r. 
w sprawie zasad i kryteriów dofinansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.  
76 Uchwała nr VI/27 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 24 stycznia 2017 r. 
w sprawie warunków podejmowania projektów badawczych przez nauczycieli akademickich.  
77 Wynoszącym od dwóch do 179 godzin ponad ustalone pensum. Było to spowodowane m.in. dodatkowymi zastępstwami, 
czy wymiarem zajęć ustalonym przez Dziekana zgodnie z planem studiów i ilością oraz liczebnością grup studenckich. 
78 Różnica pomiędzy wymiarem pensum a jego realizacją wynosiła od 26 do 192 godzin. 
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przez Dziekana, na skutek braku godzin możliwych do przepracowania. Kierownik 
Działu Organizacji i Spraw Osobowych podała, że pensum nie jest planowane na 
poszczególne stanowiska, ale wynika z zatrudnienia nauczycieli zgodnie 
z dyscyplinami nauk w obszarze dziedzin, jakie reprezentują, ich specjalizacji 
wynikającej z wykształcenia, dorobku naukowego lub doświadczenia zawodowego. 
Dlatego, jak wskazała, zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości 
dopełnienia pensum konkretnej osoby innymi zajęciami, jak również takie, że ilości 
godzin z danej dyscypliny jest tak dużo, iż następuje przekroczenie pensum.  
Ponadto jak podała, pensum ustalane jest przez liczbę godzin, jakie prowadzi 
dydaktyk z danego modułu przemnożoną przez liczbę grup studenckich, 
np. ćwiczeniowych, laboratoryjnych i nie zawsze, takie przemnożenie będzie 
idealnie wpisywało się w wymiar godzin przewidziany dla danego nauczyciela.  

Dla trzech nauczycieli79 w roku akademickim 2017/2018 Rektor powierzył 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych 
przekraczających roczny wymiar zajęć dydaktycznych, określony w art. 127 ust. 6 
pkt 2 UPoSiWN (tj. ½ rocznego wymiaru zajęć). Powierzenie, stosownie do art. 127 
ust. 7 tej ustawy, zostało poprzedzone zgodą nauczycieli. Żaden z pracowników, 
którzy zrealizowali pensum ponad ustalony jego podstawowy wymiar, nie 
przekroczył limitów, o których mowa w art. 127 ust. 7 UPoSWiN. 

(akta kontroli: T. 1 str. 50-168, 282-365, 369-370, 413-439, T. 9 str. 3-82) 

2.8. W PWSZ według stanu na dzień 11 maja 2020 r. zatrudnionych było 
43 emerytowanych nauczycieli akademickich (20,2% ogółu nauczycieli)80, w tym 
21 osób zatrudnionych z zewnątrz oraz 22 osoby, które przeszły na świadczenie 
emerytalne w trakcie zatrudnienia. Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych 
wyjaśniła, że emerytowani nauczyciele akademiccy prezentując wysoki poziom 
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, połączonych z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie reprezentowanej 
dyscypliny wiedzy, zapewniają skuteczność realizacji programu studiów, w tym 
uzyskiwanie efektów uczenia się. Ponadto, jak wskazała, umożliwiają realizację 
wysokiej jakości kształcenia, a przy tym wspierają stabilność kadry firmującej dany 
kierunek studiów.  

(akta kontroli: T. 1 str. 169-170, 438-439) 

2.9. W badanym okresie zajęcia na kierunkach o profilu praktycznym, były 
prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w PWSZ, jako 
podstawowym miejscu pracy, nauczycieli, dla których PWSZ nie była podstawowym 
miejscem pracy, jak również pracowników zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawych. Udział godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych 
w PWSZ na podstawowym miejscu pracy wynosiła od 65,4% do 95,8% ogółu godzin 
na danym kierunku81.  

(akta kontroli: T. 1 str. 171-182, 376-412) 

2.10. Nauczyciele akademiccy w latach 2018-2019, podlegali okresowej ocenie, 
w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 
UPoSWiN. Zasady dokonywania oceny i kryteria oceny, regulowały uchwały Senatu 

                                                      
79 O nr WT-4, WT-40, WT-52. 
80 W tym: sześciu adiunktów, pięciu asystentów, czterech instruktorów, 10 profesorów, 11 profesorów uczelni i siedmiu 
wykładowców. 
81 Udział godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w PWSZ na podstawowym miejscu pracy, na kierunkach 
o profilu praktycznym, wynosił: Administracja – 93,2%, Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia) –87,1%, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia drugiego stopnia) – 83,1%, Dietetyka – 84,6%, Filologia – 88,2%, Finanse i zarządzanie 
w przedsiębiorstwie (studia drugiego stopnia) – 93,3%, Finanse rachunkowość i podatki (studia pierwszego stopnia) – 91,8%, 
Fizjoterapia (studia pierwszego stopnia) – 87,9%, Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) – 72,0%, Informatyka – 67,5%, 
Inżynieria testowa – 72,1%, Pedagogika (studia pierwszego stopnia) – 77,6%, Pielęgniarstwo – 65,4%, Pielęgniarstwo (studia 
drugiego stopnia) – 74,5%, Prawo (jednolite studia magisterskie) – 73,8%, Ratownictwo medyczne – 76,6%, Zarządzanie – 
95,8%, Zarządzanie i inżynieria produkcji – 87,2%. 
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Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: nr V/32 z dnia 
16 kwietnia 2013 r. oraz nr VI/219 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie procedur 
dotyczących oceny nauczycieli akademickich82. Badana próba obejmująca 
dokumentację dotyczącą 33 nauczycieli akademickich wykazała, że oceny zostały 
przeprowadzone z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 
UPoSWiN, a żaden z ocenianych nauczycieli nie otrzymał oceny negatywnej.  
Nadto, mimo braku obowiązku przeprowadzenie oceny okresowej Rektora, 
wynikającej z art. 128 ust. 1 UPoSWiN, to takiej ocenie w 2019 r. został poddany. 

Prorektor wskazała, że Rektor poddał się ocenie okresowej w roku akademickim 
2018/2019, ze względu na fakt, iż dotyczyła ona poprzednich lat akademickich, 
kiedy obowiązywały inne przepisy, na podstawie których podlegał ocenie. 

(akta kontroli: T. 1 str. 19-20, 183-229) 

2.11.  W badanym okresie Uczelnia uzyskała pozytywne oceny programowe jakości 
kształcenia na czterech kierunkach: Pedagogika, Finanse rachunkowość i podatki, 
Zarządzanie oraz Pielęgniarstwo, które w tym okresie podlegały ocenie. Oceny 
dokonywane były przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Krajową Radę 
Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. W związku z wydanymi ocenami 
pozytywnymi nie formułowano wniosków. 

 (akta kontroli: T. 1 str. 166-167, 267-281) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W Uczelni nie wypełniono w pełni obowiązku pozyskania od nauczycieli 
akademickich wymaganych oświadczeń. Spośród objętej kontrolą dokumentacji 
dotyczącej 33 nauczycieli akademickich, w 13 przypadkach stwierdzono, 
iż dydaktycy nie złożyli oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 
spełnienie ustawowych warunków zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 
akademickiego, wymaganych zarówno art. 113 pkt 2 i pkt 3 UPoSWiN oraz art. 109 
ust. 1 pkt 2 i pkt 4 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym. W aktach osobowych nie stwierdzono oświadczeń 
dotyczących: pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o nie ukaraniu karą 
dyscyplinarną. 

Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych wskazała, iż Uczelnia dopełni 
formalności i uzupełni stosowne oświadczenia, co też uczyniono w trakcie kontroli 
NIK.  

(akta kontroli: T. 1 str. 20-25) 

Uczelnia zapewniła warunki kadrowe dla realizacji kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów. Nauczyciele akademiccy podlegali również ocenom okresowym 
przeprowadzanym zgodnie z wymogami UPoSWiN. Uczelnia umożliwiała 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej. Pensum ustalane było 
w sposób zróżnicowany, dostosowany do potrzeb Uczelni, z zachowaniem limitów 
określonych w UPoSWiN. Zajęcia na kierunkach o profilu praktycznym, prowadzone 
były przez co najmniej 50% nauczycieli akademickich, zatrudnionych w PWSZ na 
podstawowym miejscu pracy. Niemniej kontrola wykazała, iż w aktach osobowych 
13 (na 33 objętych kontrolą) dydaktyków brak było oświadczeń potwierdzających 
spełnienie ustawowych warunków zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 
akademickiego. 

 

 
                                                      
82 Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Studencki przy PWSZ oraz Organizację Zakładową NSZZ 
„Solidarność” w PWSZ. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 

3.1. W okresie objętym kontrolą utrzymywała się tendencja spadkowa liczby 
przyjętych studentów na studia pierwszego stopnia i w roku akademickim: 
2017/2018 wyniosła 838 (529 stacjonarnych i 309 niestacjonarnych), 2018/2019 – 
761 (463 stacjonarnych i 298 niestacjonarnych) a 2019/2020 – 
736 (446 stacjonarnych i 290 niestacjonarnych).  

Liczba studentów przyjętych na studia drugiego stopnia w roku akademickim: 
2017/2018 wyniosła 181 (66 stacjonarnych i 115 niestacjonarnych), by w 2018/2019 
osiągnąć wzrost do 245 (147 stacjonarnych i 98 niestacjonarnych), a w 2019/2020 
poziom 219 (162 stacjonarnych i 57 niestacjonarnych).  

Na studia jednolite magisterskie przyjęto w roku akademickim: 2017/2018 – 
45 studentów. W roku akademickim 2018/2019 liczba studentów obniżyła się do 42, 
aby w 2019/2020 osiągnąć poziom 103 studentów. Na tym poziomie studiów nie 
przyjmowano studentów na kierunki niestacjonarne. 

Jako przyczynę spadku zainteresowania studiami prorektorzy wskazywali trwający w 
Polsce niż demograficzny. Celem wzrostu zainteresowania studiami w PWSZ 
podejmowano m.in. działania takie jak: uruchomienie Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej, pozyskanie wyeksploatowanego ambulansu i doprowadzenie 
go do stanu używalności dla uatrakcyjnienia zajęć stacjonarnych, organizacja dni 
otwartych na Uczelni, podjęcie prac nad wdrożeniem nowoczesnego 
oprogramowania klasy ERP do prowadzenia zajęć symulujących procesy 
w wirtualnej firmie, oferowanie studiów w trybie stacjonarnym w sposób 
umożliwiający łączenie pracy ze studiami (np. zajęcia w soboty oraz wybrane 
popołudnia), dokonywanie zakupów wyposażenia podnoszącego atrakcyjność 
procesu dydaktycznego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (np. drony czy 
broń) oraz tworzenie nowych pracowni. 

Liczebność studentów na poszczególnych kierunkach studiów nie przekraczała 
limitów przyjętych przez Uczelnię.  

(akta kontroli: T. 12 str. 1-11, 13-21) 

3.2. W okresie objętym kontrolą utrzymywała się tendencja spadkowa liczby 
kształcących się studentów na studiach pierwszego stopnia i w roku akademickim: 
2017/2018 wyniosła 2 321 (1543 stacjonarnych i 778 niestacjonarnych), 2018/2019 
– 2 142 (1340 stacjonarnych i 802 niestacjonarnych), a w 2019/2020 – 1 855 
(1 111 stacjonarnych i 744 niestacjonarnych). 

Liczba studentów kształcących się na studiach drugiego stopnia w roku 
akademickim: 2017/2018 wyniosła 375 (130 stacjonarnych i 245 niestacjonarnych), 
by w 2018/2019 osiągnąć poziom 352 (152 stacjonarnych i 200 niestacjonarnych), 
a w 2019/2020 odnotować wzrost do 354 (226 stacjonarnych 
i 128 niestacjonarnych). 

Na jednolitych studiach magisterskich utrzymywała się tendencja wzrostowa 
w zakresie liczby kształcących się studentów. W roku akademickim 2017/2018 na 
PWSZ kształciło się 34 studentów, w roku akademickim 2018/2019 liczba ta wzrosła 
do 94, aby w 2019/2020 osiągnąć poziom 163 studentów. Na tym poziomie studiów 
nie kształcono na kierunkach niestacjonarnych. 

Dziekani wydziałów funkcjonujących na PWSZ wskazywali, że powodami rezygnacji 
studentów ze studiów było w szczególności niezłożenie ślubowania, niezaliczenie 
sesji egzaminacyjnej, czy rezygnacja związana z podjęciem studiów na innej 
uczelni. 

(akta kontroli: T. 12 str. 12-21) 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.3. W okresie objętym kontrolą liczba studentów na studiach stacjonarnych                
(2 003) była wyższa niż na studiach niestacjonarnych (1 167) w tym odpowiednio: 
640 wobec 424 w roku akademickim 2017/2018, 652 wobec 396 w roku 
akademickim 2018/2019 i 711 wobec 347 w roku akademickim 2019/2020. 

(akta kontroli: T. 12 str.12-13) 

3.4. W okresie objętym kontrolą utrzymywała się tendencja spadkowa liczby 
absolwentów PWSZ i w roku akademickim: 2017/2018 wyniosła 744 
(461 stacjonarnych i 283 niestacjonarnych), 2018/2019 – 674 (412 stacjonarnych 
i 262 niestacjonarnych), a w 2019/202083 – 85 (47 stacjonarnych 
i 38 niestacjonarnych). 

Liczba absolwentów, którzy uzyskali tytuł licencjata w roku akademickim: 2017/2018 
wyniosła 446 (333 stacjonarnych i 113 niestacjonarnych), a następnie spadała, by 
w 2018/2019 osiągnąć poziom 423 (312 stacjonarnych i 111 niestacjonarnych). 
W 2019/2020 na dzień pozyskiwania danych (11 maja 2020 r.), a także w związku 
z trwającą epidemią COVID-19 – absolwentów z tytułem licencjata nie odnotowano. 

Liczba absolwentów, którzy uzyskali tytuł inżyniera w roku akademickim: 2017/2018 
wyniosła 127 (71 stacjonarnych i 56 niestacjonarnych), a następnie spadała, by 
w 2018/2019 osiągnąć poziom 114 (60 stacjonarnych i 54 niestacjonarnych), 
a w 2019/2020 na dzień pozyskiwania danych (11 maja 2020 r.), a także w związku 
z trwającą epidemią COVID-19 – 85 (47 stacjonarnych i 38 niestacjonarnych). 
Liczba absolwentów, którzy uzyskali tytuł magistra w roku akademickim: 2017/2018 
wyniosła 171 (57 stacjonarnych i 114 niestacjonarnych), a następnie spadała, by 
w 2018/2019 osiągnąć poziom 137 (40 stacjonarnych i 97 niestacjonarnych). 
W 2019/2020 na dzień pozyskiwania danych (11 maja 2020 r.), a także w związku 
z trwającą epidemią COVID-19 – absolwentów z tytułem magistra nie odnotowano. 
Odsetek studentów uzyskujących status absolwenta względem osób 
rozpoczynających studia na PWSZ wynosił średnio od 48,9%84 do 59%85 oraz od 
30%86 do 77,5%87 w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów. 

(akta kontroli: T. 12 str. 22-35) 

3.5. Uczelnia prowadziła współpracę z innymi uczelniami i jednostkami 
zagranicznymi i uczestniczyła w międzynarodowych programach i praktykach 
studenckich. W latach 2018-2020 PWSZ powadziła współpracę z 26 uczelniami 
i jednostkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ KA 103 czyli mobilność 
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu oraz 
Erasmus+KA107 czyli mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego 
między krajami partnerskimi. W wyniku zawartych umów w latach 2018-2020 na 
studia do PWSZ przyjechało 148 studentów, pięciu wykładowców z wykładami oraz 
18 pracowników zagranicznych uczelni na szkolenia, natomiast z Uczelni za granicę 
wyjechało: sześciu studentów na studia, 24 studentów na praktyki, sześciu 
nauczycieli akademickich z wykładami oraz 14 pracowników administracyjnych na 
szkolenia.  

Zasady dotyczące ww. działalności PWSZ określały dwa zarządzenia88 Rektora. 

(akta kontroli: T. 12 str. 36-113) 

                                                      
83 Według stanu na 11 maja 2020 r. 
84 Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych w roku akademickim 2017/2018. 
85 Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w roku akademickim 2018/2019. 
86 Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018. 
87 Finanse i zarzadzanie w przedsiębiorstwie w roku akademickim 2018/2019. 
88 Zarządzenie nr 57/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 listopada 2018 r. 
oraz zarządzenie nr 56/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 listopada 2018 r. 
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3.6. Wartość środków trwałych, znajdujących się na stanie Uczelni w okresie 
objętym kontrolą systematycznie wzrastała i wyniosła w 2018 r. – 117 628,9 tys. zł, 
w 2019 r. – 124 796,6 tys. zł, a w 2020 r. – 125 061,0 tys. zł89.  

(akta kontroli: T. 12 str. 114) 

3.7. W dniu 1 czerwca 2020 r. Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu na 
podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zlecił Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego w Legnicy (dalej: PINB) przeprowadzenie kontroli w PWSZ w zakresie 
obejmującym sprawdzenie: czy obiekty budowlane Uczelni były utrzymane 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane90 (dalej: Prawo budowlane), czy Uczelnia 
realizowała obowiązek poddawania obiektów budowlanych okresowym przeglądom 
zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego oraz czy Uczelnia wykorzystywała 
obiekty budowlane zgodnie z przeznaczeniem. W konsekwencji 18 czerwca 2020 r. 
PINB przeprowadził kontrolę następujących obiektów PWSZ w ww. zakresie: 
budynek główny PWSZ (A), budynek administracyjno-dydaktyczny, budynek 
magazynowo-garażowy, budynek audytoryjny – sale wielofunkcyjne oraz Dom 
studenta. W toku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli: T. 12 str. 115-141) 

3.8. Uczelnia udostępniała obiekty bazy dydaktycznej podmiotom zewnętrznym 
(w tym komercyjnym). Podstawą do ww. działań było „Zestawienie cen za wynajem 
sal audytoryjnych, ćwiczeniowych, komputerowych w budynku A PWSZ” 
z 4 kwietnia 2016 r. oraz zarządzenie nr 3/18 Kanclerza PWSZ z 20 lipca 2018 r. 
Udostępnianie bazy następowało w drodze umów cywilno-prawnych (najem, umowa 
o współpracy). W okresie objętym kontrolą obowiązywało: 74 umowy najmu91 
i cztery umowy o współpracy92.  

Badaniem objęto sześć umów najmu93 nieruchomości, dobranych celowo ze 
względu na udostępnioną największą powierzchnię w każdym z lat okresu objętego 
kontrolą. W zbadanych umowach najmu przychody pokrywały ponoszone koszty 
przez Uczelnię. 
Przychody z tytułu komercyjnego udostępniania nieruchomości w poszczególnych 
latach objętych kontrolą przedstawiały się następująco: 385,5 tys. zł w 2018 r. 
380,8 tys. zł w 2019 r. oraz 74,9 tys. zł w 2020 r.94. 
Pracownicy Uczelni na bieżąco weryfikowali stan wynajmowanych pomieszczeń, 
budynki Uczelni posadowione były na terenie ogrodzonym – stale monitorowanym 
i chronionym przez podmiot zewnętrzny. 
Zbadane umowy najmu zawierane były maksymalnie na okres jednego roku 
akademickiego i nie przewidywano w nich waloryzacji czynszów. 
W toku kontroli NIK weryfikowano czy skutecznie windykowano należności z tytułu 
wynajmu pomieszczeń dydaktycznych. W sześciu z 17 faktur poddanych badaniu, 
wystąpiło opóźnienie w płatności ze strony kontrahenta (od dziewięciu do 119 dni 
opóźnienia), a w przypadku jednej nie pozyskano wpłaty w wymaganym terminie 
i nie podjęto w tym zakresie żadnych działań. W odniesieniu do czterech z siedmiu 

                                                      
89 Stan na koniec I kwartału 2020 r. 
90 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. 
91 33 w 2018 r., 30 w 2019 r. i 11 w 2020 r. 
92 Dwie umowy o współpracy w 2018 r., jedna umowa o współpracy w 2019 r. i jedna w 2020 r. 
93 Umowa najmu z 17 maja 2017 r., umowa najmu z 26 września 2018 r., umowa najmu z 22 marca 2019 r., umowa najmu z 
13 września 2019 r., umowa najmu z 21 listopada 2019 r. i umowa najmu z 26 sierpnia 2019 r.  Ponadto zbadano także zakres 
umów najmu z dnia 1 września 2018 r. i 12 sierpnia 2019 r., których przedmiotem była m.in. sala umiejętności pielęgniarskich 
nr 119  zlokalizowana w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach projektu 
pn. Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kontrola wykazała, iż pomieszczenie to nie było objęte ww. projektem i nie zostało 
sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
94 Stan na 11 maja 2020 r. 
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faktur, w których wystąpiło opóźnienie w płatności, nie naliczono odsetek z uwagi na 
zapisy § 29 pkt 1 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych w PWSZ. Zgodnie z nim nie nalicza się kontrahentowi odsetek, jeżeli ich 
wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobranej 
przez operatora pocztowego. W przypadku trzech pozostałych faktur: w dwóch 
odsetki naliczono w trakcie trwania czynności kontrolnych NIK, a w przypadku jednej 
wystawiono wezwanie do zapłaty, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  
PWSZ wynajmowała swój majątek w sytuacji, gdy nie był wykorzystywany na cele 
dydaktyczne i nie były zgłaszane potrzeby jego wykorzystania przez komórki 
organizacyjne Uczelni. Uzyskane środki finansowe przeznaczone były na realizację 
statutowej działalności Uczelni. 

(akta kontroli: T. 2 str. 304-513, T. 12 str.142-432, T. 13 str. 1-98) 

3.9. Uczelnia wynajmowała od innych podmiotów obiekty i pomieszczenia na cele 
prowadzonej działalności dydaktycznej. Korzystanie z bazy podmiotów trzecich 
następowało w drodze umów cywilno-prawnych (najem, umowa użyczenia) 
i w okresie objętym kontrolą obowiązywało pięć umów najmu95 i jedna umowa 
użyczenia96. Wynajmowane odpłatnie obiekty służyły zaspokojeniu potrzeb Uczelni 
w związku z koniecznością zapewnienia studentom zajęć wychowania fizycznego. 
W przypadku umowy użyczenia (nieodpłatnego), wykorzystywana powierzchnia 
służyła do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.  

Koszty ponoszone przez Uczelnię z tytułu wynajmu nieruchomości od podmiotów 
trzecich w poszczególnych latach objętych kontrolą przedstawiały się następująco: 
13,2 tys. zł w 2018 r. (w tym 10,5 tys. zł za opłaty dotyczące zajęć dydaktycznych), 
16,0 tys. zł w 2019 r. (w tym 14,4 tys. zł za opłaty dotyczące zajęć dydaktycznych) 
oraz 4,7 tys. zł w 2020 r.97 (w tym 4,1 tys. zł za opłaty dotyczące zajęć 
dydaktycznych). 
W przypadku dwóch z sześciu zbadanych umów, w ramach płatności za dwie 
faktury sprzedaży, PWSZ regulowała zobowiązywała z opóźnieniem trzy i cztero- 
dniowym, jednakże nie przyniosło to skutku w postaci konieczności uregulowania 
kar za nieterminowe płatności. 

(akta kontroli: T. 13 str. 99-217, 363-366) 

3.10. Baza naukowo dydaktyczna PWSZ obejmowała: 58 sal wykładowych (w tym: 
jedna mieszcząca 20-30 osób, 44 z miejscami dla 31-60 osób, pięć zdolnych 
pomieścić 91-120 osób i osiem o pojemności 121 i powyżej osób), sześć sal 
laboratoryjnych (w tym: pięć mieszczących 11-20 osób i jedna zdolna pomieścić 21-
30 osób) oraz 51 pracowni specjalistycznych (w tym: cztery mieszczące 1-10 osób, 
38 z miejscami dla 11-20 osób, siedem zdolnych pomieścić 21-30 osób i dwie 
o pojemności 31-40 osób). 

(akta kontroli: T. 13 str. 218-226) 

3.11. Zasady związane z gospodarowaniem bazą naukowo-dydaktyczną określał 
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ98. Analizę potrzeb i stopnia 
zaspokojenia w zakresie bazy naukowo-dydaktycznej powierzono nauczycielom 
akademickim – każdą pracownią opiekował się nauczyciel akademicki, który mógł 
zgłaszać potrzeby dotyczące rozwoju bazy (w tym doposażania i tworzenia nowych 
pracowni) do Dziekana Wydziału. Na podstawie tych zgłoszeń w PWSZ 

                                                      
95 Z uwagi na fakt, że umowy obejmowały dwa semestry: trzy obowiązywały w 2018 r., trzy w 2019 r. i dwie w 2020 r.  
96 Obowiązywała przez cały okres objęty kontrolą. 
97 Stan na 11 maja 2020 r. 
98 Przyjęty Uchwałą Nr V/151 Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 29 września 2015 r. 
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podejmowano decyzje w sprawie doposażania i rozbudowy bazy naukowo-
dydaktycznej każdego z Wydziałów. W sytuacji, gdy potrzeby w ww. zakresie 
przewyższały możliwości PWSZ poszukiwano źródeł finansowania z Unii 
Europejskiej, czego przykładem było pozyskanie środków i utworzenie 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 

W toku kontroli NIK przeprowadzono oględziny wybranych losowo dziewięciu sal: 
trzech wykładowych, trzech laboratoryjnych oraz trzech pracowni. Poddane 
oględzinom pomieszczenia zostały przypisane do określonych jednostek 
organizacyjnych Uczelni. Określenie przeznaczenia pomieszczeń z podziałem na 
sale wykładowe, sale laboratoryjne oraz pracownie specjalistyczne miało 
odzwierciedlenie w faktycznym przeznaczeniu tych pomieszczeń. Stan techniczny 
poddanych oględzinom pomieszczeń i ich wyposażenie nie uległ dekapitalizacji 
i defragmentacji i pozwalał na prowadzenie w nich zaplanowanych zajęć.  

 (akta kontroli: T. 13 str. 219-227) 

3.12. W PWSZ obowiązywał Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej 
Uczelni99, a nadzór nad jej korzystaniem powierzono Prorektorowi ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą. Dostęp do infrastruktury badawczej następował po 
złożeniu przez zainteresowaną osobę wniosku o zezwolenie – według wzoru 
z załącznika do ww. Regulaminu. Korzystających z tej infrastruktury zobowiązywano 
do zapoznania się z instrukcją jej użytkowania i do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W toku przeprowadzonych oględzin 
przez NIK stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których znajdowała się 
infrastruktura badawcza, udostępnione były instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady postępowania w przypadkach 
właściwych dla charakteru prac prowadzonych w danym pomieszczeniu. Stan 
pomieszczeń PWSZ poddanych oględzinom pozwalał stwierdzić zgodność 
z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy i kształcenia100 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
warunków pracy i kształcenia).  

(akta kontroli: T. 13 str. 228-233) 

3.13. W Uczelni działał system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę 
stanowiła Biblioteka101. Było to zgodne z art. 49 ust. 2 UPoSWiN. Zapotrzebowanie 
na zakup materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma i inne) mogli składać: 
dziekani poszczególnych wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, 
natomiast w Bibliotece za pozyskanie zamówionych materiałów odpowiadał Dział 
Gromadzenia, Ewidencji i Opracowywania Zbiorów. Na zwiększenie liczby 
księgozbioru miały także wpływ materiały biblioteczne przekazywane PWSZ 
nieodpłatnie przez osoby prywatne i instytucje. W Bibliotece PWSZ funkcjonował 
Kompleksowy system zarządzania biblioteką „Prolib”. W Bibliotece zgromadzono 
ponad 89 tysięcy materiałów bibliotecznych. W 2018 r. pozyskano 2 356, w 2019 r. 
2 179, a w okresie styczeń-maj 2020 r. – 373 książki drukowane. W programach 
studiów określano tzw. sylabus przedmiotu102, który zawierał m.in. zalecaną 
literaturę danego przedmiotu. Badaniu przez NIK poddano dostępność w Bibliotece 
i czytelni PWSZ zalecanej literatury na dwóch kierunkach studiów stacjonarnych, 

                                                      
99 Uchwała nr V/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 września 2015 r. 
100 Dz. U. z 2018 r. poz. 2090. 
101 Funkcjonująca w okresie objętym kontrolą na podstawie Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy nr:1/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. oraz 61/19 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu funkcjonowania Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
102 Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego - informator zawierający program nauki danego przedmiotu, 
wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. 
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skupiających najwięcej studentów (Informatyka, studia pierwszego stopnia – dla 
dziesięciu z 17 przedmiotów, Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego 
stopnia – dla dziesięciu z 25 przedmiotów) oraz na dwóch kierunkach, na których 
poziom zainteresowania studiami rósł w latach 2018-2020 (Pielęgniarstwo, studia 
pierwszego stopnia – dla dziesięciu z 81 przedmiotów oraz coaching zdrowego stylu 
życia, studia pierwszego stopnia – dla dziesięciu z 28 przedmiotów). Stwierdzono, 
że zbadane zalecane pozycje literatury nie były dostępne w Bibliotece ani czytelni 
PWSZ w siedmiu z 40 pozycji literatury (17,5%), a dodatkowo jednej (2,5%) nie 
można było wypożyczyć z Biblioteki, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: T. 13 str. 234-362, T. 14 str. 219-238) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nienaliczenie w trzech103 (o łącznej wartości 12 244,65 zł) z 17 faktur  
dotyczących wynajmu sal dydaktycznych odsetek (o łącznej wartości 337,37 zł) za 
nieterminowe płatności kontrahentów wynoszące od 54 do 119 dni zwłoki oraz 
zaniechanie egzekwowania zapłaty w jednej104 (o wartości 922,5 zł) z 17 faktur 
(trwające 108 dni) dotyczących wynajmu sal dydaktycznych stanowiło naruszenie 
art. 42 ust. 5 ufp. Zgodnie bowiem z ww. przepisem jednostki sektora finansów 
publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, 
w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania 
w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 
zobowiązania.  

PWSZ nie wyjaśniła przyczyn braku aktywności w ww. zakresie, ale w toku kontroli 
NIK Uczelnia podjęła czynności windykacyjne (wysłanie wezwania do zapłaty oraz 
wystawienie not odsetkowych) wobec kontrahentów posiadających zaległości 
w płatnościach wobec PWSZ i nieterminowo regulujących swoje zobowiązania na 
rzecz Uczelni. 

 (akta kontroli : T.12 str. 166-177, T. 13 str. 31-46, 48-50, 88, 94) 

2. Uczelnia nie posiadała w zasobach Biblioteki PWSZ ośmiu z 40 pozycji105 
literatury obowiązkowej przeznaczonej dla łącznie czterech kierunków studiów106. 
Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 UPoSWiN Uczelnia zapewnia warunki, w tym 
infrastrukturę, niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 11 tej ustawy. 
Natomiast w art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ustawodawca wskazał, iż jednym 
z podstawowych zadań na uczelni jest prowadzenie kształcenia na studiach, a brak 
odpowiedniego zasobu bibliotecznego, który jest wymagany przez wykładowców, 
nie w pełni umożliwia spełnienie tego zadania. 

Prorektor wyjaśniła, że pomimo braku dostępu części literatury obowiązkowej 
w Bibliotece, po analizie zestawień pod kątem dostępności pozostałych pozycji 
literatury podstawowej oraz uzupełniającej, należy zaznaczyć, że w większości 
w Bibliotece znajdują się pozostałe publikacje wskazane w sylabusach. Dodała, że 
w zbiorach Biblioteki znajdowała się także literatura o tożsamej tematyce, co 
pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów uczenia. 

                                                      
103 Faktura nr 2/01/2020 z 17 stycznia 2020 r., faktura nr 31/02/2020 z 28 lutego 2020 r. oraz faktura nr 118/06/2018 z 26 
czerwca 2018 r. 
104 Faktura nr 2/01/2020 z 17 stycznia 2020 r. 
105 Dobór losowy. W przypadku siedmiu pozycji stwierdzono brak możliwości wypożyczenia, jak i skorzystania w czytelni 
natomiast w przypadki jednej pozycji – brak możliwości wypożyczenia.  
106 Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia), Coaching zdrowego stylu życia (studia pierwszego stopnia), Informatyka (studia 
pierwszego stopnia) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wyjaśnienia w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, bowiem obowiązkiem 
Uczelni było zapewnienie kształcącym się odpowiednich warunków, a takim był 
dostęp do literatury wskazanej jako obowiązkowa dla danego przedmiotu.  

(akta kontroli: T. 13 str. 234-362, T. 14 str. 219-238) 

Uczelnia podejmowała regularne działania prowadzące do zapewnienia bazy 
naukowo-dydaktycznej dla kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 
zapewniając bezpieczne warunku nauki. Posiadana baza – stale rozbudowywana 
i modernizowana – na ogół była właściwie dostosowana do oferowanych kierunków 
studiów, jednakże stwierdzono, że Uczelnia nie zapewniła w pełni odpowiednich 
warunków do prowadzenia kształcenia, ponieważ nie posiadała w zasobach 
Biblioteki PWSZ ośmiu z 40 pozycji107 literatury obowiązkowej przeznaczonej dla 
łącznie czterech kierunków studiów108. Obiekty PWSZ były utrzymywane w stanie 
pozwalającym na bezpieczne użytkowanie, poddawano je okresowym przeglądom 
stanu technicznego oraz wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast 
pomieszczenia niewykorzystywane do bieżących potrzeb Uczelni, były 
wynajmowane podmiotom zewnętrznym, co powiększało uzyskiwane przychody 
PWSZ. Chociaż wynajem posiadanej bazy odbywał się w oparciu i zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami, Uczelnia nie zawsze w sposób terminowy i skuteczny 
dbała o egzekwowanie należnych jej płatności z tego tytułu. W przypadku 
nieposiadania wystarczającej bazy niezbędnej dla prowadzenia oferowanych 
studiów, Uczelnia wynajmowała obiekty sportowe od podmiotów zewnętrznych. 
Dzięki prowadzonej współpracy z uczelniami zagranicznymi PWSZ zapewniała 
studentom i jej pracownikom możliwość studiowania i pracy w uczelniach 
partnerskich. 

4. Gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz środkami 
finansowymi 

4.1. Gospodarka finansowa Uczelni była prowadzona na podstawie terminowo 
opracowanych, aktualnych planów rzeczowo-finansowych109. Uczelnia dokonała 
stosownych zmian110 w planach, dotyczących zwiększeń wydatków, w oparciu 
o decyzje i umowy111 MNiSW, dotyczące zmian w wysokości przyznanych środków.  

(akta kontroli: T. 2 str. 1-69, T. 4 str. 62-132, T. 6 str. 5-12, 104-109) 

4.2. W 2018 r. Uczelnia uzyskała przychody z działalności operacyjnej 
w wysokości 36 962,6 tys. zł, w tym przychody z podstawowej działalności 

                                                      
107 Dobór losowy. W przypadku siedmiu pozycji stwierdzono brak możliwości wypożyczenia jak i skorzystania w czytelni 
natomiast w przypadki jednej pozycji – brak możliwości wypożyczenia.  
108 Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia), Coaching zdrowego stylu życia (studia pierwszego stopnia), Informatyka (studia 
pierwszego stopnia) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia). 
109 Uchwała nr VI/135 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 czerwca 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
2018; uchwała nr VI/187 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
2019. 
Uchwała nr I/19 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 
2020. 
110 W latach 2018-2019 (do 31 września) zmiany planu zatwierdzone przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy na podstawie uchwał o nr: VI/142 z dnia 18 września 2018 r.; VI/156 z dnia 27 listopada 2018 r.; VI/159 
z dnia 22 stycznia 2019 r.; VI/206 z dnia 19 września 2019 r.  
W 2019 r. (od 1 października) zmiany planu zaopiniowane przez Radę Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy na podstawie uchwał: nr I/7 z dnia 20 grudnia 2019 r.; I/9 z dnia 3 lutego 2020 r.  
111 Pismo nr DBF.WPM.6302.31.2018.AP.1.70 z dnia 19 kwietnia 2018 r.; pismo nr DBF.WFSN.74.64.2018.EA z dnia 
30 kwietnia 2018 r.; pismo nr DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z dnia 30 maja 2018 r.; pismo nr DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 
z dnia 30 maja 2018 r.; pismo nr DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z dnia 30 maja 2018 r.; umowa nr MNiSW/2018/89/DIR/DID 
z dnia 28 czerwca 2018 r.; pismo nr DBF.WFSN.74.149.2018.1.EPZ z dnia 20 grudnia 2018 r.; komunikat z dnia 30 kwietnia 
2019 r.; komunikat z dnia 10 maja 2019 r.; komunikat z dnia 14 maja 2019 r.; umowa nr MNiSW/2019/203/DIR/DID z dnia 
20 maja 2019 r.;  komunikat z dnia 29 maja 2019 r.; komunikat z dnia 20 stycznia 2020 r.  
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operacyjnej, wynoszącej 36 447,1 tys. zł. W strukturze przychodów największy 
udział miały: 
− dotacje z budżetu państwa – 27 274,8 tys. zł, 
− opłaty za świadczone usługi edukacyjne – 4 843,2 tys. zł, w tym na studiach 

niestacjonarnych 3 816,3 tys. zł, 
− pozostałe przychody w wysokości 515,5 tys. zł. 
W 2019 r. przychody z działalności operacyjnej Uczelni w porównaniu do roku 2018 
wzrosły o 4 053,5 tys. zł (9,9%) i wynosiły: 41 016,1 tys. zł, w tym przychody 
z podstawowej działalności operacyjnej wynoszącej 40 425,6 tys. zł. Największy 
udział w strukturze przychodów miały: 
− subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego – 

30 121,0 tys. zł, 
− opłaty za świadczone usługi edukacyjne – 5 312,6 tys. zł, w tym na studiach 

niestacjonarnych – 3 723,7 tys. zł, 
− pozostałe przychody, w wysokości 590,5 tys. zł. 
W 2020 r. (I kwartał) przychody z działalności operacyjnej Uczelni wynosiły: 
11 536,2 tys. zł, w tym przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
wynoszącej 11 397,9 tys. zł. Największy udział w strukturze przychodów miały: 
− subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego – 

7 246,8 tys. zł, 
− opłaty za świadczone usługi edukacyjne – 2 373,2 tys. zł, tym na studiach 

niestacjonarnych – 1 219,3 tys. zł, 
− pozostałe przychody, w wysokości 138,3 tys. zł. 

 (akta kontroli: T. 2 str. 70-86, T. 4 str. 3-5, 7-24) 

4.3. Wielkość i struktura kosztów ponoszonych przez Uczelnię w poszczególnych 
latach badanego okresu kształtowała się następująco:  

W 2018 r. koszty prowadzonej działalności dydaktycznej (podstawowej działalności 
operacyjnej) wynosiły 35 165,3 tys. zł, w tym: 
− koszty wydziałowe – 6 954,8 tys. zł, 
− koszty ogólnouczelniane – 22 849,3 tys. zł,  
− koszty działalności pomocniczej (projekty, studia podyplomowe) – 

5 361,2 tys. zł. 
Koszty działalności operacyjnej we wskazanym okresie wynosiły ogółem 35 522,7 
tys. zł, w tym koszty podstawowej działalności operacyjnej – 35 165,3 tys. zł. 
Największy udział w strukturze kosztów miały:  
− usługi obce – 4 705,1 tys. zł,  
− wynagrodzenia – 19 169,6 tys. zł, w tym wynikające ze stosunku pracy – 

17 690,2 tys. zł,  
− ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 4 545,7 tys. zł, w tym: 

• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 3 139,6 tys. zł,  
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 929,8 tys. zł.  

W 2019 r. koszty prowadzonej działalności dydaktycznej (podstawowej działalności 
operacyjnej) wynosiły 38 060,6 tys. zł i w porównaniu do roku 2018, były wyższe 
o 2 895,3 tys. zł112 (7,6%) w tym: 
− koszty wydziałowe 6 960,9 tys. zł, 
− koszty ogólnouczelniane 24 577,6 tys. zł,  
− koszty działalności pomocniczej (projekty, studia podyplomowe) 6 522,1 tys. zł. 

                                                      
112 Wzrost kosztów działalności dydaktycznej w 2019 r. w stosunku do roku 2018 o kwotę 2 895,3 tys. zł wynikał przede 
wszystkim ze wzrostu  wynagrodzeń osobowych o kwotę  2 321,5 tys. zł (podwyżki wynagrodzeń w 2019 r. oraz zwiększenie 
zatrudnienia). Pozostała różnica w wysokości 573,8 tys. zł wynikała z niewielkich wzrostów innych kosztów rodzajowych. 
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Koszty działalności operacyjnej we wskazanym okresie wynosiły ogółem 
38 123,6 tys. zł, w tym koszty podstawowej działalności operacyjnej – 38 060,6 tys. 
zł. Największy udział w strukturze kosztów miały: 
− usługi obce – 5 828,0 tys. zł, 
− wynagrodzenia – 20 754,8 tys. zł, w tym wynikające ze stosunku pracy – 

20 011,7 tys. zł, 
− ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 5 000,6 tys. zł, w tym: 

• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 3 615,7 tys. zł,  
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 937,4 tys. zł. 

W 2020 r. (I kwartał) koszty prowadzonej działalności dydaktycznej (podstawowej 
działalności operacyjnej) wynosiły 10 973,4 tys. zł w tym: 
− koszty wydziałowe – 4 537,8 tys. zł, 
− koszty ogólnouczelniane – 5 150,8 tys. zł, 
− koszty działalności pomocniczej (projekty, studia podyplomowe) – 

1 284,8 tys. zł. 
Koszty działalności operacyjnej we wskazanym okresie wynosiły ogółem 
10 991,8 tys. zł, w tym koszty podstawowej działalności operacyjnej – 
10 973,4 tys. zł. Największy udział w strukturze kosztów miały:  
− usługi obce – 1 336,9 tys. zł, 
− wynagrodzenia – 6 539,0 tys. zł, w tym wynikające ze stosunku pracy – 

6 469,2 tys. zł, 
− ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, odpowiednio: 1 488,3 tys. zł, 

w tym: 
• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 1 199,8 tys. zł,  
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200,0 tys. zł. 

 (akta kontroli: T. 2 str. 70-84, T. 4 str. 2-24, T. 14 str. 241) 

4.4. W całym kontrolowanym okresie wynik finansowy Uczelni był dodatni. 
W 2019 r. wynosił 3 099,9 tys. zł i był wyższy w porównaniu do roku 2018 
o 1 334,8 tys. zł, w którym zysk wyniósł 1 765,1 tys. zł. W badanym okresie 
zrealizowane wydatki Uczelni, były zgodne z określonymi w planie rzeczowo-
finansowym (po zmianach). Poniesione koszty (poza dwoma przypadkami 
szczegółowo opisanymi w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości), nie przekraczały 
wysokości określonej w planie rzeczowo-finansowym. 

Stan należności Uczelni w latach 2018-2020 (I kwartał) wynosił: 
− według stanu na początek 2018 r. – 1 137,1 tys. zł, natomiast na dzień 

31 grudnia 2018 r. – 2 308,3 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4 952,0 tys. zł, 
a na dzień 31 marca  2020 r. – 12 551,4  tys. zł. 

Wysokość zobowiązań Uczelni według stanu na początek 2018 r. wynosiła 
3 250,7 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. – 5 276,9 tys. zł, na dzień 
31 grudnia 2019 r. – 4 243,9 tys. zł, na dzień 31 marca 2020 r. – 6 740,5  tys. zł.  
W związku z powstałymi zobowiązaniami Uczelnia w badanym okresie zapłaciła 
odsetki w łącznej wysokości 0,5 tys. zł113. 

Według stanu na koniec 2018, 2019 i I kwartału 2020 r. PWSZ nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych, natomiast zaległości w należnościach Uczelni wynosiły 
w poszczególnych latach badanego okresu odpowiednio: w 2018 r. – 133,2 tys. 
zł114, w 2019 r. – 160,6 tys. zł115, w 2020 r. (I kwartał) – 284,1 tys. zł116.  

                                                      
113 W 2018 r. w wysokości 0,4 tys. zł, w 2019 r. 44,46 zł a w 2020 r. (I kw.) 14,01 zł. 
114 W tym: 12,0 tys. zł z tytułu dostaw i usług, 121,2 tys. zł z tytułu opłat dydaktycznych. 
115 W tym: 22,9 tys. zł z tytułu dostaw i usług, 137,7 tys. zł z tytułu opłat dydaktycznych. 
116 W tym: 38,5 tys. zł z tytułu dostaw i usług, 245,6 tys. zł z tytułu opłat dydaktycznych. 



 

32 

Szczegółową kontrolą NIK objęto dokumentację trzech (spośród 12) kontrahentów 
Uczelni, o numerach kont: 200.01.00001, 200.01.00565, 200.01.00810, 
posiadających w latach 2019-2020 (I kwartał) zaległości w regulowaniu zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług, w wysokości: w 2019 r. – 14,8 tys. zł (64,5% ogółu 
należności Uczelni z tego tytułu), w 2020 r. (I kwartał) – 15,3 tys. zł (50,2% ogółu 
należności Uczelni z tego tytułu). Kontrola NIK wykazała niepodejmowanie lub 
niesystematyczne podejmowanie działań windykacyjnych wobec trzech 
kontrahentów Uczelni. Powyższe zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Ponadto badaniem NIK objęto dokumentację prowadzonych czynności 
monitorujących i windykacyjnych w latach 2018-2020 wobec 24 studentów, których 
zaległość wynosiła w 2018 r. – 19,4 tys. zł. (16,0% ogółu zaległości z tytułu opłat 
dydaktycznych), w 2019 r. – 18,5 tys. zł (13,4% ogółu zaległości z tytułu opłat 
dydaktycznych), a w 2020 r. (I kwartał) – 26,5 tys. zł (10,8% ogółu zaległości z tytułu 
opat dydaktycznych). 

Stwierdzono, że czynności monitorujące i windykacyjne były podejmowanie na 
bieżąco i zgodnie z zarządzeniem nr 57/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona Legnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury ustalania, monitorowania i windykacji należności 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (dalej: zarządzenie 
w sprawie windykacji należności). 

Kontrolą NIK objęto także dokumentację dotyczącą dochodzenia przez PWSZ 
należności w latach 2018-2020: 
- w drodze egzekucyjnej od czterech byłych studentów Uczelni, których zaległość 
w 2018 r. wynosiła 2,3 tys. zł (17,4% ogółu zaległości z tego tytułu117), a w 2019 r. 
7,1 tys. zł (19,0% ogółu zaległości z tego tytułu118), 
- w drodze sądowej od dwóch byłych studentów Uczelni, których zaległość wyniosła 
w 2018 r. – 3,1 tys. zł (16,1% ogółu zaległości z tego tytułu119), a w 2019 r. – 4,4 tys. 
zł  (15,8% ogółu zaległości z tego tytułu120). 

Badana dokumentacja wykazała, iż w dwóch przypadkach, wobec których, 
należności dochodzone były na drodze sądowej Uczelnia, mimo posiadania od roku 
2018 sądowych nakazów zapłaty, nie podjęła dalszych czynności, zmierzających do 
wyegzekwowania przypadających na jej rzecz należności. Powyższe zostało 
szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

Należności Uczelni w badanym okresie nie były umarzane przez Ministra z urzędu, 
na wniosek dłużnika lub odraczane albo rozkładane na raty.  

(akta kontroli: T. 2, str. 1-86, T. 3 str. 1-461, T. 14 str. 1-22, 52-54, 107-110) 

4.5. Wysokość otrzymanych przez Uczelnię środków z dotacji i subwencji 
w poszczególnych latach badanego okresu kształtowała się następująco: 

W 2018 r. Uczelnia otrzymała z budżetu państwa środki z dotacji, w łącznej 
wysokości 31 910,4 tys. zł, w tym: 
− 26 806,4 tys. zł na zadania związane z kształceniem studentów studiów 

stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 
kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, z tego na remonty, w tym 
1 057,8 tys. zł wyrównanie z części uzupełniającej dotacji podstawowej121, 

                                                      
117 Wynoszącej 13,2 tys. zł.  
118 Wynoszącej 37,2 tys. zł. 
119 Wynoszącej 19,3 tys. zł. 
120 Wynoszącej 27,9 tys. zł. 
121 Dotacja MNiSW nr pisma DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z 30 maja 2018 r. oraz nr DBF.WFSN.74.149.2018.1.EPZ 
z 2 grudnia 2018 r. – uzupełnienie dotacji podstawowej w wysokości 625,4 tys. zł, wykorzystano kwotę 137,6 tys. zł. 
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− 3 885,6 tys. zł na pomoc materialną dla studentów i doktorantów122, 
− 750,0 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na 

profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych123, 
− 302,3 tys. zł na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, 

wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych 
w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni publicznej, w której prowadzone 
jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem 
nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu 
medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia124, 

− 158,3 tys. zł na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, 
będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia125, 

− 7,8 tys. zł na dofinansowanie do zadań projakościowych126. 

 W 2019 r. Uczelnia otrzymała z budżetu państwa środki z subwencji w łącznej 
wysokości 34 181,9 tys. zł, w tym: 
− 29 643,4 tys. zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego 

przyznanych na rok 2019127, 
− 3 119,5 tys. zł na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 

2019128, 
− 1 000,0 tys. zł na realizację przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa 

Doskonałości129, 
− 250,0 tys. zł na realizację przedsięwzięcia Wsparcie rozwoju kształcenia na 

profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych130, 
− 169,0 tys. zł na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół 
doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu 
działalności naukowej przyznanych uczelniom publicznym oraz uczelniom 
prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe na rok 2019131. 

W 2020 r. (I kwartał) Uczelnia otrzymała z budżetu państwa środki z subwencji 
w łącznej wysokości 8 225,1 tys. zł, w tym: 
− 7 246,8 tys. zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, 
− 936,0 tys. zł na świadczenia dla studentów, 
−  42,3 tys. zł na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia. 

Środki pochodzące z dotacji i subwencji były gromadzone na odrębnych rachunkach 
bankowych, w tym od 1 stycznia 2020 r. prowadzonych przez Bank Gospodarstwa  

                                                      
122 Dotacja MNiSW nr pisma DBF.WPM.6302.31.2018.AP.1.70. z 19 kwietnia 2018 r. Środki zostały wykorzystane w pełnej 
wysokości. 
123 Umowa nr MNiSW/2018/89/DIR/DID z dnia 28 czerwca 2018 r., z okresem realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 
30 czerwca 2019 r. Środki zostały przekazane w dwóch transzach w wysokości 750,0 tys. zł w 2018 r. i 250,0 tys. zł w 2019 r. 
W 2018 r. środki zostały wykorzystane w wysokości 749,0 tys. zł. 
124 Dotacja MNiSW nr pisma DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z 30 maja 2018 r. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości. 
125 Dotacja MNiSW nr pisma DBF.WFSN.74.76.2018.MP.1 z 30 maja 2018 r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 
153,8 tys. zł. 
126 Dotacja MNiSW nr pisma DBF.WFSN.74.64.2018.EA z 30.04.2018 r. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości.  
127 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r., subwencja w wysokości 27 469,4 tys. zł, 
wykorzystana w pełnej wysokości, w tym 380,0 tys. zł nakłady na rzeczowe aktywa trwałe na utrzymanie potencjału 
dydaktycznego do wykorzystania w 2020 r.; komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2019 r., 
zwiększenie subwencji o kwotę 1 518,0 tys. zł, wykorzystane w pełnej wysokości. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 20 stycznia 2020 r. zwiększenie subwencji na rok 2019 w wysokości 656,0 tys. zł, wykorzystano 376,5 tys. zł. 
128 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2019 r. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości. 
129 Umowa nr MNiSW/2019/203/DIR//DID z dnia 20 maja 2019 r. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości, w tym 
142,4 tys. zł nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. 
130 Środki zostały wykorzystane w wysokości 248,9 tys. zł.  
131 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 
154,4 tys. zł. 
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Krajowego, stosownie do art. 407 ust. 1 UPSWiN.  
(akta kontroli: T. 2 str. 70-86, T. 4 str. 45-47, 57-58, 62-557) 

4.6. Uzyskane przez PWSZ w poszczególnych latach badanego okresu środki 
finansowe z tytułu dotacji i subwencji zostały wydatkowane zgodnie z przepisami 
prawa, decyzją i umową.  
Badana dokumentacja: 
- środków z dotacji i subwencji, wydatkowanych w latach 2018-2020, na rozwój 
zawodowy pracowników Uczelni, w wysokości ogółem 60,9 tys. zł132 (12,0% ogółu 
środków poniesionych na ten cel133), 
- środków z dotacji podmiotowej, wydatkowanych w 2018 r. na zadania związane 
z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na studia i kształcenia w wysokości 21,8 tys. zł (14,1% ogółu środków 
poniesionych na ten cel134), 
- środków z dotacji celowej, wydatkowanych w latach 2018-2019 na zakupy 
inwestycyjne związane z kształceniem135 na łączoną kwotę 471,6 tys. zł 
(47,2% ogółu środków poniesionych na ten cel136), 
nie wykazała nieprawidłowości.  

Z wykorzystania środków otrzymanych w formie dotacji celowej, w ramach 
przedsięwzięcia Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych 
uczelniach zawodowych, wydatkowanych w latach 2018-2019, Uczelnia przekazała 
MNiSW raporty z ich realizacji. Niewykorzystane środki, w wysokości odpowiednio 
1,0 tys. zł i 1,1 tys. zł, zostały zwrócone terminowo137, odpowiednio w dniu 
11 stycznia 2019 r. i 9 lipca 2019 r.  

(akta kontroli: T. 2 str. 113-188, T. 6 str. 1-103, 462-464, 466-479, T. 7 str. 120-125) 

4.7. W kontrolowanym okresie Uczelnia realizowała trzy zadania inwestycyjne na 
łączną kwotę 19 854,1 tys. zł138, spośród których dwa zostały zrealizowane 
w całości139, natomiast jedno było w trakcie realizacji140. Ponadto PWSZ w latach 
2018-2020 zaplanowała do realizacji ogółem pięć zadań141 ujętych w planie 
wieloletnim budżetu, dotyczącym realizacji inwestycji142, na które w badanym 
okresie nie podniosła nakładów, z uwagi na brak środków finansowych. Wśród tych 
zadań była m.in. budowa Centrum Widowiskowo-Sportowego (dalej: Centrum) – 
                                                      
132 W tym: w 2018 r. – 27,8 tys. zł, w 2019 r. – 28,6 tys. zł, w 2020 r. – 4,5 tys. zł. 
133 Wynoszących 505,6 tys. zł, w tym: w 2018 r. – 272,5  tys. zł, w 2019 r. – 207,2 tys. zł, w 2020 r. (I kwartał) – 25,9 tys. zł. 
134 Wynoszących 153,9 tys. zł. 
135 Kontrolą objęto wydatki poniesione w latach 2018-2019 na realizację sześciu z 18 zadań realizowanych w ramach 
przedsięwzięcia Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, umowa nr 
MNiSW/2018/89/DIR/DID z dnia 28 czerwca 2018 r., z okresem realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 
2019 r. Środki zostały przekazane w dwóch transzach w wysokości 750,0 tys. zł w 2018 r. i 250,0 tys. zł w 2019 r. 
136 Wynoszących 1 000,0 tys. zł. 
137 Zgodnie z § 9 zawartej umowy nr MNiSW/2018/89/DIR/DID z 28 czerwca 2018 r. niewykorzystane środki finansowe w roku 
2018 podlegały zwrotowi do dnia 14 stycznia 2019 r., natomiast niewykorzystane środki finansowe w roku 2019 podlegały 
zwrotowi nie później niż 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania – tj. najpóźniej do 15 lipca 2019 r.  
138 [1] Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW raz z infrastrukturą techniczną o wartości 5 440,3 tys. zł, 
[2] Opracowanie dokumentacji projektowej, na realizację zadania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 
dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wartość zadania 47,4 tys. zł, 
[3] Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach 
działania 1.3.1 oś priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki, wartość zadania 14 366,4 tys. zł. 
139 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW raz z infrastrukturą techniczną oraz Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – opracowanie 
dokumentacji. 
140 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach 
działania 1.3.1 oś priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
141 [1] budowa „Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy”, [2] budowa sieci światłowodowej, 
[3] remont i adaptacja budynku nr 1 przy ul. Sejmowej 5A, [4] budowa modelowego  budynku energooszczędnego przy 
ul. Krasickiego, [5] modernizacja i przebudowa budynku PWSZ im. Witelona w Legnicy przy ul. Rataja 20. 
142 W tym: w planie wieloletnim budżetu, dotyczącym realizacji inwestycji na lata 2018-2022  – pięć zadań; w planie wieloletnim 
budżetu, dotyczącym realizacji inwestycji na lata 2019-2022 – cztery zadania; w planie wieloletnim budżetu, dotyczącym 
realizacji inwestycji na lata 2020-2024 – cztery zadnia. Ponadto w planie tym, Uczelnia ujęła nowe zadanie do realizacji – 
budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachach budynków A,C,E. 
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przeznaczonego na organizację rozgrywek sportowych na poziomie europejskim, 
którego wartość wynosiła co najmniej 174 090,9 tys. zł143, przy poniesionych (przed 
2018 r.) nakładach Uczelni w wysokości 5 170,9 tys. zł. Nakłady poniesiono m.in. na 
wykonanie dokumentacji projektowej, biznes plan, uzyskanie pozwolenia na budowę 
i rozpoczęcia prac budowlanych. Ze względu na niepozyskanie środków ze źródeł 
zewnętrznych, od których uzależniona była dalsza realizacja prac, budowę 
przerwano. Rozpoczęcie prac projektowych budowy Centrum poprzedzone było 
zawarciem w dniu 23 maja 2012 r. listu intencyjnego pomiędzy PWSZ a: Miastem 
Legnica, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. 
Sygnatariusze tego dokumentu deklarowali wolę współdziałania i wspierania 
wszelkich działań na rzecz pozyskania środków finansowych niezbędnych do 
realizacji i promocji Centrum. Niemniej Uczelnia nie otrzymała środków finansowych 
od żadnej ze stron.  

Mimo podejmowanych w latach 2015-2018 przez Uczelnię prób pozyskania 
środków, zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki144, jak również poprzez zawarte 
porozumienia145 czy próby ujęcia inwestycji w ustawie budżetowej146, PWSZ nie 
uzyskała środków finansowych na realizację tego zamierzenia budowlanego. 

W latach 2018-2020 PWSZ zrealizowała 68 zakupów inwestycyjnych147 na łączną 
kwotę: 3 258,9 tys. zł148. 

Kontrolą NIK objęto dokumentację149 dotyczącą dwóch zadań inwestycyjnych, 
wybranych w sposób celowy ze względu na największą wartość, tj.: 
- budowy elektrowni fotowoltaicznej, zrealizowanej ramach zadania: Budowa 
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, 
o wartości 5 440,3 tys. zł, 
- termomodernizacji budynków dydaktycznych A,C,E PWSZ, realizowanej w ramach 
projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, 
E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, realizowana 
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
o  wartości 14 366,4 tys. zł, 
oraz trzech zakupów inwestycyjnych, w tym dwa wybrane w sposób celowy ze 
względu na największą wartość oraz jedno dobrane w sposób losowy, tj.: 
- dwóch wysokiej klasy symulatorów: pacjenta dorosłego oraz dziecka, zakupionych 
w ramach zadania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu 
komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji 
Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
w ramach realizacji projektu pn. Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, o wartości ogółem 393,6 tys. zł150, 
- młota Charpy’ego, zakupionego w ramach zadania: Zakup i dostawa sprzętu 
i wyposażenia w celu doskonalenia kształcenia praktycznego studentów kierunków 

                                                      
143 Według zawartych w planie wieloletnim budżetu, dotyczącym realizacji inwestycji, stanowiącym załącznik do planu 
rzeczowo-finansowego na 2019 r.  
144 W 2015 r. PWSZ złożyła „Zgłoszenie o wpisie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”. W tym samym roku zgłosiła zadanie inwestycyjne do Programu Inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu. Inwestycja nie uzyskała jednak rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
145 W 2016 r. zawartego z Fundacją SH-Selbsthilfe STIFTUNG-ROW. 
146 W latach 2016 i 2018 zostały zaproponowane poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 i 2019, dotyczące 
przekazania środków na tę inwestycję w wysokości w 187 419,0 tys. zł (w 2017 r.) i 200 000,0 tys. zł (w 2019 r.), przy czym nie 
zostały uwzględnione. 
147 W tym: 33 w 2018 r., 16 w 2019 r. i 19 w 2020 r. 
148 W tym 1 470,7 tys. zł w 2018 r., 888,8 tys. zł w 2019 r., 899,4 tys. zł w 2020 r. 
149 Bez dokumentacji z postępowań przetargowych. 
150 W tym: 246,0 tys. zł – symulator pacjenta dorosłego, firmy CAE, model Apollo i 147,6 tys. zł – symulator 
dziecka, firmy CAE, model PediaSim. 
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technicznych w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 część nr 2, 
o wartości 43,2 tys. zł. 
Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że: 
- inwestycja budowy elektrowni fotowoltaicznej, została zrealizowana zgodnie 
z zakresem zawartej umowy151, na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Z uwagi na nieterminową realizację inwestycji, zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę zadania oraz nieprzekazanie 
zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na 
podstawie umowy o pracę, Uczelnia stosownie do zapisów zawartej umowy, 
naliczyła wykonawcy zadania kary umowne w łącznej wysokości 165,7 tys. zł152. 
Poziom poniesionych wydatków na realizację budowy elektrowni, nie przekroczył 
wysokości środków zabezpieczonych w planie rzeczowo-finansowym. Zgodny 
z umową zakres zrealizowanego zadnia, potwierdziły przeprowadzone przez NIK 
w dniu 22 lipca 2020 r. oględziny. Zrealizowana inwestycja153 w dniu 27 listopada 
2019 r. została przyjęta na stan środków trwałych. 
Zrealizowana inwestycja budowy elektrowni fotowoltaicznej, jak wskazał Rektor, 
będzie wykorzystywana w kształceniu studentów na kierunku Energetyka. Ponadto 
przewidywane jest wykorzystanie elektrowni również, jako obiektu doświadczalnego, 
w którym będzie możliwe prowadzenie badań związanych z eksploatacją elektrowni 
fotowoltaicznej w warunkach rzeczywistych, badań umożliwiających określenie 
zależności parametrów technicznych i ekonomicznych elektrowni od warunków 
klimatycznych i pogodowych oraz uwarunkowań wynikających z konkurencyjnego 
rynku energii elektrycznej. Elektrownia, jak wskazał Rektor, będzie również 
wykorzystywana, jako obiekt modelowy w procesie szkolenia projektantów 
elektrowni fotowoltaicznych oraz osób, które będą chciały zdobyć uprawnienia do 
prowadzenia nadzoru eksploatacyjnego elektrowni fotowoltaicznych; 

- inwestycja kompleksowej termomodernizacji budynków A, C, E realizowana była 
zgodnie z zawartą umową154, według harmonogramu-rzeczowo finansowego, co 
potwierdziły przeprowadzone oględziny155. Niemniej wysokość poniesionych 
wydatków na realizację tego zadania w 2019 r. przekraczała poziom, ustalony 
w planie rzeczowo-finansowym na ten rok. Powyższe zostało szczegółowo opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości; 

- zakupy inwestycyjne: dostawy wysokiej klasy symulatorów pacjenta dorosłego 
i dziecka oraz młota Charpy’ego, zostały zrealizowane terminowo, zgodnie 
z zakresem zawartych umów156 oraz przyjęte na stan środków trwałych.  
Przeprowadzone oględziny157 wykazały, iż urządzenia były w pełni sprawne 
a funkcjonalności, w które zostały wyposażone, działały prawidłowo. 
Zakupione wysoko specjalistyczne urządzenia, miały znaczący wpływ na 
podniesienie jakości kształcenia studentów na kierunkach medycznych 

                                                      
151 Umowa nr DA.262-02/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., z terminem realizacji: zakończenie robót budowlanych do 30 sierpnia 
2018 r., termin pierwszego wprowadzenia do sieci: do 30 grudnia 2018 r. 
152 Porozumienie nr 3 z dnia 8 listopada 2019 r. 
153 Odbiór końcowy został dokonany w dniu 11 września 2019 r. 
154 Umowa nr DA.262-07/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Termin realizacji zadania wynosił: budynek A – nie później niż do 
30 czerwca 2021 r., budynek C– nie później niż do 30 sierpnia 2022 r., budynek E – nie później niż do 30 października 2022 r. 
155 W dniu 22 lipca 2020 r.  
156  Dostawa Młota Charpy’ego: umowa nr DB.077/ZPU/7/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r., z terminem realizacji 50 dni od 
zawarcia umowy.  Dostawa nastąpiła w dniu 21 stycznia 2019 r. Zapłata za fakturę nr 2019/01/02 z dnia 21 stycznia 2019 r. 
(doręczona dnia 25 stycznia 2019 r.) z 14- dniowym terminem płatności nastąpiła w dniu 5 lutego 2019 r. Urządzenie przyjęto 
na stan środków trwałych w dniu 31 stycznia 2019 r.  
Dostawa symulatorów: umowa z dnia 25 września 2018 r. z terminem realizacji do 20 grudnia 2018 r. Dostawa sprzętów 
nastąpiła w dniu 20 grudnia 2018 r. Zapłata za fakturę nr 05/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. (doręczona w dniu 16 stycznia 
2019 r.) z terminem płatności 21 dni, nastąpiła w dniu 16 stycznia 2019 r. Sprzęty przyjęto na stan środków trwałych w dniu 
31 grudnia 2018 r.  
157 W dniach 23 i 27 lipca 2020 r. 
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i inżynierskich oraz na zwiększenie atrakcyjności warunków i sposobu prowadzenia 
zajęć praktycznych.  

(akta kontroli: T. 5 str. 1-454, T. 8 str. 450-553, T. 14 str. 52-54, 207-213, 239-240, 242-299, 353-
398) 

4.8. W badanym okresie Uczelnia trzykrotnie otrzymała środki finansowe 
przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości 
kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. W 2018 r. Uczelnia 
otrzymała 1 000,0 tys. zł na realizację przedsięwzięcia Wsparcie rozwoju kształcenia 
na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych158, natomiast 
w latach 2019-2020 po 1 000,0 tys. zł w każdym roku na realizację przedsięwzięcia 
Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości159. 

W ramach tych środków m.in. doposażono pracownie dydaktyczne160, co 
przyczyniło się do rozwoju posiadanego potencjału i umocnienia pozycji PWSZ, jako 
regionalnego ośrodka kształcącego w sposób praktyczny, wysoko wykfalifikowane 
kadry zdolne do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.  
Kontrolą NIK objęto wydatki poniesione w latach 2018-2019 na realizację sześciu161 
z 18 zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia Wsparcie rozwoju kształcenia 
na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych162 na łączną kwotę 
471, 6 tys. zł (47,2% ogółu)  oraz czterech163 z 12 zadań w 2019 r. w związku 
realizacją przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w wysokości 
174,9 tys. zł (tj. 17,5% ogółu). 

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż środki zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem, według planów realizacji zadań, stanowiących załączniki 
do zawartych umów. Niemniej trzy dowody księgowe dokumentujące poniesione 
wydatki z realizacji przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, przed 
ujęciem w księgach rachunkowych, nie zostały sprawdzone pod względem 
merytorycznym, co zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: T. 6 str. 1-238, 462-464, 466-479, T. 14 str. 219) 

4.9. Sprawozdania finansowe Uczelni w kontrolowanym okresie były przedmiotem 
badań przez firmę audytorską – niezależnego biegłego rewidenta, w wyniku których 
biegły stwierdził m.in., że sprawozdania przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji 

                                                      
158 Umowa nr MNiSW/2018/89/DIR/DID z dnia 28 czerwca 2018 r., z okresem realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 
30 czerwca 2019 r. Środki zostały przekazane w dwóch transzach w wysokości 750,0 tys. zł w 2018 r. i 250,0 tys. zł w 2019 r.  
159 Umowa nr MNiSW/2019/203/DIR//DID z dnia 20 maja 2019 r., z terminem wykorzystania środków do 31 grudnia 2019 r. 
oraz umowa nr MNiSW/2020/201/DIR/DID z dnia 14 maja 2020 r., z terminem wykorzystania środków do 31 grudnia 2020 r. 
160 Na potrzeby Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych zakupiono m.in. urządzenia do pracowni odnawialnych źródeł 
energii (OŹE) oraz do laboratorium z chemii, fizyki, materiałoznawstwa i podstaw elektroniki. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej doposażono pracownię antropometryczną w sprzęt m.in. do pomiarów składu ciała. Na Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych dla studentów prawa stworzono salę symulacji rozpraw sądowych w ramach zajęć 
praktycznych, w warunkach odpowiadających rzeczywistym warunkom. Doposażono salę językową w programy interaktywne. 
Doposażono salę strzelectwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w stanowiska strzeleckie i obserwatorskie. Centrum 
socjoterapii zostało doposażone w materiały i wyposażenie do nauki pracy z dziećmi. Ponadto utworzono salę szkoleniowo- 
warsztatową na potrzeby organizacji szkoleń, warsztatów oraz sesji coachingowych dla studentów, organizowanych przez 
Biuro Karier. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie 660 godzin dydaktycznych na kierunkach pedagogika, zarządzanie, 
filologia i administracja. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne umożliwiające nauczycielom akademickim przekazywanie 
wiedzy w sposób nowatorski. Zakupiono sprzęty i pomoce dydaktyczne umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności m.in. 
z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, technik fotograficznych oraz umiejętności korzystania z nowoczesnego 
sprzętu obrazującego, jakim są drony. Doposażono pracownie informatyczne oraz kampus Uczelni w sprzęt pomiarowy jakości 
powietrza oraz aury pogodowej. Zakupiono urządzenia służące doskonaleniu jakości kształcenia oraz umożliwiające 
przeprowadzanie badań i doświadczeń obrazujących fizjologiczne aspekty funkcjonowania ludzkiego organizmu. Doposażono 
pracownie mikrobiologii i biochemii. 
161 Zadania pn. Wymiana zestawów komputerowych w laboratoriach C313 C314; doposażenie pracowni strzelectwa; 
doposażenie laboratorium z materiałoznawstwa; utworzenie sali symulacji rozpraw; specjalistyczne kursy i szkolenia; 
doposażenie laboratorium z chemii. 
162 Przedsięwzięcie realizowane było do 30 czerwca 2019 r.  
163 Zadania: nr 7 – doposażenie pracowni OŹE, zakup sterownika do elektrowni wiatrowej, nr 8 – doposażenie laboratorium 
materiałoznawstwa, nr 9 – doposażenie pracowni informatycznych oraz kampusu Uczelni w sprzęt pomiarowy jakości 
powietrza oraz aury pogodowej, 10 – doposażenie pracowni fizjologii, anatomii i medycznych czynności ratunkowych. 
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sporządzone prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości164. Uchwałą nr VI/205 z dnia 19 września 2019 r. Senat PWSZ, 
dokonał wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe165. 

(akta kontroli: T. 6 str. 239-342) 

4.10. W badanym okresie PWSZ przeprowadzała analizy kosztów kształcenia 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem programu 
komputerowego. Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych wskazała, że 
analiza ta opierała się na porównaniu kosztów dydaktyki z przychodami z tytułu 
subwencji (za studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich) oraz przychodów z tytułu opłat od studentów za 
studia niestacjonarne.  

Średni roczny koszt kształcenia jednego studenta na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 wynosił odpowiednio: 17,3 tys. zł 
i 5,5 tys. zł, natomiast w roku akademickim 2018/2019 odpowiednio: 18,9 tys. zł 
i 6,9 tys. zł. W podziale na poszczególne wydziały, w latach akademickich 
2017/2018 i 2018/2019 najwyższy, średni koszt kształcenia na jednego studenta 
wynoszący odpowiednio: 26,8 tys. zł i 29,1 tys. zł dotyczył Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej. Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych koszt ten 
wynosił odpowiednio: 10,0 tys. zł i 11,3 tys. zł, natomiast na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych odpowiednio: 9,3 tys. zł i 10,5 tys. zł. W odniesieniu 
do poszczególnych kierunków studiów w latach akademickich 2017/2018 
i 2018/2019 koszty kształtowały się następująco: 
− administracja, studia stacjonarne, odpowiednio: 13,0 tys. zł i 17,2 tys. zł, studia 

niestacjonarne: 3,8 tys. zł i 4,7 tys. zł, 
− bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne, odpowiednio: 11,7 tys. zł 

i 11,6 tys. zł, studia niestacjonarne: 4,8 tys. zł i 5,5 tys. zł, studia stacjonarne 
drugiego stopnia: 10,0 tys. zł i 9,3 tys. zł, studia niestacjonarne drugiego stopnia: 
4,5 tys. zł i 6,5 tys. zł, 

− filologia, studia stacjonarne, odpowiednio: 16,6 tys. zł i 18,6 tys. zł, 
− pedagogika, studia stacjonarne, odpowiednio: 15,9 tys. zł i 18,4 tys. zł, studia 

stacjonarne drugiego stopnia (tylko w roku akademickim 2017/2018): 18,8 tys. zł, 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (tylko w roku akademickim 2017/2018): 
8,8 tys. zł, 

− prawo, stacjonarne jednolite magisterskie (tylko w roku akademickim 2018/2019): 
15,9 tys. zł, 

− inżynieria testowa, studia stacjonarne, odpowiednio: 17,0 tys. zł i 14,9 tys. zł, 
− zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, odpowiednio: 12,4 tys. zł 

i 14,4 tys. zł, studia niestacjonarne: 6,1 tys. zł i 6,9 tys. zł, 
− informatyka, studia stacjonarne, odpowiednio: 12,9 tys. zł i 14,7 tys. zł, studia 

niestacjonarne: 5,7 tys. zł i 8,8 tys. zł, 
− zarządzanie, studia stacjonarne, odpowiednio: 10,4 tys. zł i 11,7 tys. zł, studia 

niestacjonarne: 5,1 tys. zł i 6,4 tys. zł, 
− finanse rachunkowość i podatki, studia stacjonarne, odpowiednio: 11,4 tys. zł 

i 12,6 tys. zł, studia niestacjonarne: 5,5 tys. zł i 6,7 tys. zł, 
− finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, studia stacjonarne drugiego stopnia, 

odpowiednio: 12,9 tys. zł i 18,5 tys. zł, studia niestacjonarne drugiego stopnia: 
5,6 tys. zł i 7,6 tys. zł, 

− dietetyka, studia stacjonarne, odpowiednio: 17,6 tys. zł i 21,0 tys. zł, studia 

                                                      
164 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
165 Na podstawie art. 410 UPoSiWN, art. 227 ust. 3 i art. 230 ust. 7 ustawy wprowadzającej oraz § 16 pkt 12 Statutu PWSZ 
z 2016 r.  
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niestacjonarne (tylko w roku akademickim 2017/2018): 8,7 tys. zł, 
− ratownictwo medyczne, studia stacjonarne, odpowiednio: 24,1 tys. zł 

i 32,1 tys. zł,  
− pielęgniarstwo, studia stacjonarne, odpowiednio: 39,1 tys. zł i 33,4 tys. zł, studia 

stacjonarne drugiego stopnia (tylko w roku akademickim 2018/2019): 21,9 tys. zł, 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (tylko w roku akademickim 2018/2019): 
32,2 tys. zł, 

− fizjoterapia, studia stacjonarne, odpowiednio: 24,7 tys. zł i 35,0 tys. zł, studia 
stacjonarne jednolite magisterskie: 32,5 tys. zł i 28,7 tys. zł. 

Koszty bezpośrednie (koszty pracy nauczycieli akademickich, wynagrodzenia i inne 
koszty pochodne) oraz koszty pośrednie (koszty administracji i obsługi) wynosiły 
w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio: 13 672,9 tys. zł 
i 13 704,2 tys. zł oraz 7 430,9 tys. zł i 9 505,6 tys. zł. 

(akta kontroli: T. 6 str. 343-368) 

4.11. Zasady stosowane w PWSZ przy kalkulowaniu odpłatności za usługi 
edukacyjne zostały oparte na metodzie rachunku kosztów działań z użyciem 
kalkulatora obliczania kosztów kształcenia firmy zewnętrznej pn. Kalkulacja i Analiza 
Kosztów Kształcenia - KiAKK. 

Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych wskazała, że otrzymane wyniki 
obliczeń stanowią podstawę do ustalenia opłaty za usługi edukacyjne. Opłaty są 
ustalane przed rozpoczęciem rekrutacji i nie ulegają zmianie do końca trwania 
studiów. Kierownik wskazała, że kalkulując koszty kształcenia nie ma możliwości 
dokładnego określenia liczby studentów, która będzie na tym kierunku studiować 
i zdarza się, że przy wysokim naborze liczba studentów rezygnujących z dalszej 
nauki jest bardzo duża, zmniejszając liczebność grup, co wpływa przede wszystkim 
na zwiększenie jednostkowych kosztów kształcenia. Podała, że ustalając opłaty 
Uczelnia musi brać pod uwagę zarówno planowane koszty, jaki i sytuację w jej 
otoczeniu społeczno-gospodarczym. Kierownik wskazała, że w poprzednich latach 
porównywano ustalane opłaty z innymi uczelniami regionu. Obecnie jednak, biorąc 
pod uwagę duże zainteresowanie studiami niestacjonarnymi oraz wysokie koszty 
kształcenia, co roku opłaty są podnoszone dla kolejnego naboru, w celu 
zniwelowania ewentualnych strat. 

Przy ustalaniu opłat pobieranych od studentów oraz ich wysokości w roku 
akademickim 2019/2020, stosownie do art. 80 ust 2 UPoSWiN, zasięgano opinii 
samorządu studenckiego, który nie wnosił zastrzeżeń. Wysokość opłat za usługi 
edukacyjne nie przekraczała kosztów niezbędnych do utworzenia i prowadzenia 
studiów oraz przygotowania i wdrażania Strategii  rozwoju Uczelni. 

(akta kontroli: T. 6 str. 369-461,T. 14 str. 52-54) 

4.12. W Uczelni wyodrębnione zostały następujące fundusze: [1] wsparcia osób 
niepełnosprawnych166, [2] stypendialny, [3] zasadniczy, [4] zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Stan i wykorzystanie funduszy w poszczególnych latach 
badanego okresu kształtowały się następująco: 

Stan funduszu zasadniczego na początek roku 2018, 2019 i 2020 (I kwartał) wynosił 
odpowiednio: 110 111,5 tys. zł, 110 311,7 tys. zł i 135 917,4 tys. zł. Zwiększenia 
wyniosły: 2 704,5 tys. zł (w 2018 r.) i 28 961,6 tys. zł (w 2019 r.), w tym: 
− zysk z roku poprzedniego: 2 704,5  tys. zł (w 2018 r.) i 1 765,0 tys. zł 

(w 2019 r.), 
− obligacje MF (w 2019 r.) – 27 061,0 tys. zł, 

                                                      
166 Utworzony z dniem 1 stycznia 2019 r.  
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− zwiększenie wartości budynków (w 2019 r.) – 61,8 tys. zł, 
− niewykorzystane środki na remonty167 (w 2019 r.) – 73,8 tys. zł. 

Zmniejszenia ogółem wyniosły 2 504,3 tys. zł (w 2018 r.), 3 355,9 tys. zł (w 2019 r.), 
629,6 tys. zł (I kwartał 2020 r.), w tym:  
− umorzenie budynków, odpowiednio: 2 504,3 tys. zł, 2 828,2 tys. zł, 629,6 tys. zł, 
− aktualizacja do wartości rynkowej obligacji MF (w 2019 r.) – 527,7 tys. zł. 

Stan funduszu na koniec 2018 r., 2019 r. i I kwartału 2020 r. wynosił: 
110 311,7 tys. zł, 135 917,4 tys. zł i 135 287,8 tys. zł. 

(akta kontroli: T. 7 str. 3-6) 

Stan funduszu stypendialnego na początek roku 2018, 2019 i I kwartału 2020 r. 
wynosił odpowiednio: 837,9 tys. zł, 1 072,1 tys. zł i 1 064,1 tys. zł. Zwiększenia 
ogółem we wskazanym okresie wyniosły: 4 631,8 tys. zł, 3 446,6 tys. zł i 
936,4 tys. zł, w tym: 
− dotacja (subwencja) na świadczenia, odpowiednio: 3 885,6 tys. zł, 3 119,5 tys. zł 

i 936,0 tys. zł, 
− inne przychody, odpowiednio: 746,2 tys. zł, 327,1 tys. zł i 0,4 tys. zł. 

Zmniejszenia ogółem wynosiły 4 397,6 tys. zł (w 2018 r.),  3 454,6 tys. zł (w 2019 r.) 
i 1 314,1 tys. zł (I kwartał 2020 r.), w tym: 
− środki na wypłatę stypendiów i zapomóg, odpowiednio: 3 492,9 tys. 

zł, 3 380,5 tys. zł i 1 313,7 tys. zł, 
− koszty utrzymania domów i stołówek studenckich (w 2018 r.) – 902,4 tys. zł, 
− koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 

i zapomóg dla studentów (w 2018 r.) – 2,3 tys. zł, 
− niewykorzystane do 31 grudnia 2018 r. środki finansowe funduszu pomocy 

materialnej przeznaczone na remonty domu studenta (w 2019 r.) – 73,8 tys. zł, 
− prowizje bankowe (w 2019 i I kwartale 2020 r.) – 0,3 tys. zł i 0,4 tys. zł. 

Stan funduszu na koniec 2018 r., 2019 r. i I kwartału 2020 r. wynosił odpowiednio: 
1 072,1 tys. zł, 1 064,1 tys. zł i 686,4 tys. zł. 

(akta kontroli: T. 7 str. 7-12, 23-103, T. 14 str. 52-54) 

Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na początek roku 2018, 2019 
i I kwartału 2020 r., wynosił odpowiednio: 382,5 tys. zł, 325,8 tys. zł i 284,8 tys. zł. 
Zwiększenia ogółem we wskazanym okresie wyniosły: 1 109,0 tys. zł, 1 088,6 tys. zł 
i 217,8 tys. zł, w tym: 
− odpis podstawowy, odpowiednio: 937,4 tys. zł, 937,4 tys. zł i 200,0 tys. zł, 
− wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności 

socjalnej: 163,8 tys. zł, 146,5 tys. zł i 170,0 tys. zł, 
− odsetki od środków funduszu: 2,5 tys. zł, 2,2 tys. zł i 0,3 tys. zł, 
− wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe: 

2,8 tys. zł, 2,5 tys. zł i 0,5 tys. zł, 
− inne zwiększenia (w 2018 r.) – 2,5 tys. zł. 

Zmniejszenia ogółem wyniosły: 1 165,8 tys. zł (w 2018 r.), 1 129,5 tys. zł (w 2019 r.) 
i 88,8 tys. zł (w I kwartale 2020 r.), w tym:  
− wypoczynek pracowników i ich rodzin (w 2018 r. i w 2019 r.) odpowiednio: 366,1 

tys. zł i 345,5 tys. zł, 
− wypoczynek dzieci i młodzieży (w 2018 r. i w 2019 r.): 133,4 tys. zł i 124,5 tys. zł, 
− kultura: 49,4 tys. zł, 69,0 tys. zł i 5,9 tys. zł, 
− turystyka (w 2018 r. i 2019 r.) 254,5 tys. zł, 

                                                      
167 Z funduszu pomocy materialnej dla studentów. 
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− sport i rekreacja: 86,6 tys. zł, 112,3 tys. zł i 80,6 tys. zł, 
− pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, rencistów i emerytów: 

275,8 tys. zł, 223,7 tys. zł i 230,0 tys. zł. 

Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na koniec 2018 r., 2019 r. 
i I kwartału 2020 r. wynosił odpowiednio: 325,8 tys. zł, 284,8 tys. zł168 i 413,8 tys. zł. 

(akta kontroli: T 1 str. 368, T 7 str. 203-237) 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. utworzony został w Uczelni fundusz wsparcia osób 
niepełnosprawnych. 
Stan tego funduszu na początek 2019 r. i I kwartału 2020 r., wynosił odpowiednio: 
4,4 tys. zł i 19,5 tys. zł. Zwiększenia ogółem we wskazanym okresie wyniosły 
169,5 tys. zł i 42,3 tys. zł, w tym: 
− dotacja na świadczenia, odpowiednio: 169,0 tys. zł i 42,3 tys. zł, 
− inne przychody: 0,5 tys. zł, i 32,4 zł.  
Zmniejszenia ogółem w latach 2019 – 2020 (I kwartał), wyniosły odpowiednio: 
154,4 tys. zł i 42,3 tys. zł, w tym na: 
− zadania w zakresie dostosowania infrastruktury Uczelni/domów studenckich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości odpowiednio: 74,0 tys. zł 
i 17,0 tys. zł, 

− zadania w zakresie dostosowania procesu kształcenia lub prowadzenia 
działalności naukowej, udziału w` wydarzeniach oraz zapewnienia rozwiązań 
technologicznych w wysokości: 48,6 tys. zł i 20,0 tys. zł, 

− zadania w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników biur/asystentów 
wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w wysokości: 
31,8 tys. zł  i 5,2 tys. zł. 

Stan funduszu na koniec 2019 r. i 2020 r. (I kwartał) wynosił odpowiednio: 
19,5 tys. zł i 19,6 tys. zł. 

(akta kontroli: T. 7 str. 104-128, T. 14 str. 52-54) 

4.13. W badanym okresie PWSZ w sposób prawidłowy korzystała z funduszu 
stypendialnego i wsparcia osób niepełnosprawnych. Podział środków z funduszu 
stypendialnego został dokonany prawidłowo, w uzgodnieniu z samorządem 
studenckim, który wyraził opinię pozytywną i nie wniósł zastrzeżeń.  

W latach 2018-2020 (I kwartał) liczba studentów pobierających świadczenia pomocy 
materialnej wynosiła ogółem 1 754 osoby, w tym: w 2018 r. – 663 osoby, w 2019 r. – 
550 osób oraz w 2020 r. (I kwartał) – 541 osób.  Najwięcej studentów w badanym 
okresie skorzystało ze stypendium socjalnego – 772 osoby169 oraz stypendium 
rektora 725 osób170. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznano 
192 osobom171, a zapomogi 65 osobom172. Badana dokumentacja przyznanych 
świadczeń dla 72 studentów w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 
i 2019/2020 nie wykazała nieprawidłowości. Stypendia były przyznawane 
i wypłacane zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Rektora w tej sprawie173, 

                                                      
168 Niższy stan funduszu w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 wynikał z mniejszej liczby osób korzystających z działalności 
socjalnej. 
169  W 2018 r. – 311 osób, w 2019 r. – 228 osób, w 2020 r. (I kwartał) – 233 osoby. 
170 W 2018 r. – 261 osób, w 2019 r. – 232 osoby, w 2020 r. (I kwartał) – 232 osoby. 
171 W 2018 r. – 66 osób, w 2019 r. – 62 osoby, w 2020 r. (I kwartał) – 64 osoby. 
172 W 2018 r. – 25 osób, w 2019 r. – 28 osób, w 2020 r. (I kwartał) – 12 osób. 
173 Zarządzenie nr 45/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 października 
2017 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018; zarządzenie nr 
35/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów; zarządzenie nr 46/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów w roku akademickim 2018/2019; zarządzenie Nr 30/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów; 
zarządzenie nr 63/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 października 2019 r. 
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tj. terminowo, w odpowiedniej wysokości, na podstawie prawidłowo sporządzonych 
i kompletnych wniosków studentów. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów 
przyznawane były w liczbie nieprzekraczającej 10,0% liczby studentów na danym 
kierunku.  

W badanym okresie ponad 230 osób z niepełnosprawnościami korzystało 
z funduszu wparcia osób niepełnosprawnych. Pomoc ta obejmowała m.in. usługi 
asystenta, uzupełniające zajęcia z języka obcego lub z innych przedmiotów, 
wypożyczanie sprzętu, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, coroczne 
szkolenia i warsztaty, kursy języka migowego, wyjazdy na spotkania i konferencje, 
czy dostęp do publikacji w wersji elektronicznej. Ponadto ze środków funduszu 
wykonano w Domu Studenta prace remontowe mające na celu lepsze dostosowanie 
obiektu do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. 

W 2019 r środki z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w wysokości ogółem 
173,8 tys. zł174, zostały wykorzystane w 88,5% (154,4 tys. zł). Stan funduszu na 
koniec 2019 r. wynosił 19,5 tys. zł. Niewykorzystane środki zostały przekazane na 
rok 2020, w którym fundusz ten wynosił ogółem 61,8 tys. zł175. Badana przez NIK 
dokumentacja wydatków w 2019 r. na kwotę 17,9 tys. zł (11,6% ogółu) i w 2020 r. 
w wysokości 13,9 tys. zł (22,5% ogółu) wykazała, że środki zostały wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Niemniej jednak Uczelnia w 2019 r. nieterminowo przekazała na fundusz wsparcia 
osób niepełnosprawnych, niewykorzystane w 2018 r. środki pochodzące z dotacji 
przeznaczone na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, 
będących osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia oraz na fundusz zasadniczy środki pozostałe z dotacji, przeznaczone na 
pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty 
i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, co zostało szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli: T. 7 str. 7-202, 238-543) 

W latach 2018-2020 Uczelnia korzystała ze środków Unii Europejskiej. Realizowane 
w ich ramach zadania, dotyczyły 15 projektów o wartości ogółem 38 548,3 tys. zł, 
spośród których we wskazanym okresie zrealizowano siedem, tj.:  

− Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu wynosiła: 991,0 tys. zł, w tym dofinansowanie 
957,2 tys. zł, wkład własny 33,8 tys. zł; 

− Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. Program praktyk 
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych realizowany 
w ramach europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym European Credit System for Vocational Education and Trainig 
(ECVET). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 
8,8  tys. zł, w tym dofinansowanie 100%; 

− Myślę, więc jestem – program filozofowania dla młodzieży, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu wynosiła 91,9 tys. zł, w tym: dofinansowanie: 

                                                                                                                                       
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2019/2020; zarządzenie nr 44/19 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu świadczeń dla studentów. 
174 W tym: 4,4 tys. zł – środki z niewykorzystanej dotacji w 2018 r., 169,0 tys. zł – dotacja na świadczenia, 0,5 tys. zł – inne 
przychody.  
175 W tym: 19,5 tys. zł – środki z niewykorzystanej dotacji w 2019 r., 42,3 tys. zł – dotacja na świadczenia, 32,5 zł – inne 
przychody. 
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89,2 tys. zł, wkład własny 2,7 tys. zł; 
− Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 1 915,2 tys. zł, 
w tym: dofinansowanie 1 819,4 tys. zł, wkład własny Starostwa Powiatowego 
w Jaworze (Lider): 95,8 tys. zł; 

− Program praktyk zawodowych z Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 
3 347,4 tys. zł, w tym dofinansowanie 100,0%; 

− Program praktyk zawodowych z Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 
1 936,4 tys. zł, w tym dofinansowanie 100%; 

− Program praktyk zawodowych z Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 
674,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 100%. 

Poziom wykorzystania środków (w stosunku planu realizacji) w ramach 
zrealizowanych przedsięwzięć wynosił w 2018 r. od 43,5% do 100%, natomiast 
w 2019 r. od 29,4%  do 100%. W ramach projektów zrealizowano ogółem 21 zadań, 
w tym 15 zgodnie z planowanymi założeniami.  
Będące w realizacji projekty dotyczyły takich przedsięwzięć jak: 
− Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
− Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Witelona w Legnicy na l. 2018-2022, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona 
w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem 
Rozwojowym Absolwenta, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,  

− Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  

− Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

− Kadra, jako kluczowy element rozwoju branży motoryzacyjnej, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 

− Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na mooc! Kształcenie online szybką 
i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności, 
program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wykorzystanie środków (w stosunku do planu realizacji) w ramach tych projektów 
wynosiło: w 2018 r. od 20,7% do 100%, natomiast w 2019 r. od 6,9% do 100%. 



 

44 

W ramach przedsięwzięć realizowano 51 zadań, w tym zgodnie z planowanymi 
założeniami 22.  

 (akta kontroli: T. 2 str. 236-303, T. 8 str. 1-444, T. 14 str. 405-410) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wobec trzech kontrahentów Uczelni, posiadających w latach 2019-2020 
(I kwartał) zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, czynności 
windykacyjne nie były podejmowane lub były podejmowane niesystematycznie, a za 
nieterminowe płatności PWSZ nie wystawiała not odsetkowych. Było to niezgodne 
z art. 42 ust. 5 ufp oraz postanowieniami zawartych umów, tj.: 

a) wobec kontrahenta o numerze konta 200.01.00001176 Uczelnia nie 
zintensyfikowała czynności windykacyjnych i nie wystawiała not odsetkowych (poza 
jednym przypadkiem) za nieterminowe płatności z tytułu zawartych umów177, mimo 
że kontrahent w latach 2018-2020 (I kwartał) nagminnie regulował opłaty po 
terminie. Spośród 204 faktur, wystawionych we wskazanym okresie, nie mniej niż 
160 zostało opłaconych po terminie, wynoszącym od jednego do 84 dni. 
W badanym okresie PWSZ wystawiła zaledwie cztery wezwania do zapłaty i jedną 
notę odsetkową. Ponadto PWSZ nie podjęła działań zmierzających do 
wypowiedzenia zawartych umów, mimo że kontrahent stale naruszał ich warunki. 

Kwestor wyjaśniła, iż umowy nie zostały rozwiązane, ponieważ na rynku trudno 
znaleźć kontrahenta, który świadczy usługi w oczekiwanym zakresie. Uczelnia ma 
inne niewymierne korzyści wynikające z zawartych umów, jak promocja w szkołach 
podstawowych oraz szeroko rozumianym środowisku. Kwestor wyjaśniła, że ideę 
ścisłej współpracy szkoły średniej z Uczelnią, przenoszą w swojej działalności 
Akademickie Licea Ogólnokształcące i Technikum Akademickie, tj. szkoły 
prowadzone przez kontrahenta. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 
wszystkie zobowiązania kontrahenta wobec Uczelni zostały uregulowane, a od 
nieterminowych płatności naliczono i uregulowano odsetki w wysokości 0,2 tys. zł; 

b) PWSZ w 2019 r. nie wzywała kontrahenta o numerze konta 200.01.00810178, do 
uregulowania należności za faktury o nr: 177/08/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., 
193/09/2019 z dnia 30 września 2019 r., 213/10/2019 r. z dnia 29 października 
2019 r., 241/11/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz 270/12/2019 z dnia 30 grudnia 
2019 r., mimo że faktury te, których termin płatności wynosił 14 dni, kontrahent 
uregulował dopiero 20 stycznia 2020 r. Ponadto, mimo znacznych opóźnień 
w regulowaniu zobowiązań, nie zostały wystawione noty odsetkowe. 

Kwestor wyjaśniła, że Uczelnia wzywała kontrahenta, do uregulowania zaległości 
w formie ustnej, poprzez bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami firmy. 
Z rozmów wynikało, że kontrahent zobowiązywał się w najbliższym okresie do 
zapłaty zobowiązań. Podała, że wezwania do zapłaty przyjęły formę ustną ze 
względu na wcześniejsze doświadczenie w sprawie ponagleń do zapłaty wobec ww. 
kontrahenta, który nie odbierał korespondencji. Mając na uwadze ten fakt, uznano, 
że bardziej skuteczne będą bezpośrednie, ustne wezwania do zapłaty.  
W trakcie kontroli Uczelnia wezwała kontrahenta do uregulowania należności 
i naliczyła odsetki za nieterminowe płatności, których wysokość wyniosła 0,1 tys. zł; 

                                                      
176 Posiadającego zaległości w wysokości: w 2019 r. – 9,2 tys. zł (40,0% należności wymagalnych z tego tytułu), w 2020 r. 
(I kwartał) – 13,3 tys. zł (34,4% należności wymagalnych z tego tytułu). 
177 Z dnia: 24 czerwca 2019 r., 1 lipca 2018 r., 1 lipca 2017 r., 30 września 2019 r., 14 września 2016 r., 8 marca 2019 r., 
22 marca 2016 r., 25 czerwca 2019 r., 23 czerwca 2016 r., 16 września 2019 r., 15 września 2016 r., 26 sierpnia 2019 r., 
28 sierpnia 2018 r., 13 lipca 2017 r., 1 października 2019 r., 1 października 2018 r., 26 września 2017 r. 
178 Posiadającego zaległości w wysokości: w 2019 r. – 3,2 tys. zł (14,0% ogółu należności wymagalnych), w 2020 r. (I kwartał) 
– 1,6 tys. zł (4,3% ogółu należności wymagalnych). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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c) Wobec kontrahenta o numerze konta 200.01.00565179, PWSZ nie podejmowała 
czynności windykacyjnych, mimo że kontrahent, z tytułu zawartych umów najmu180 

po terminie regulował płatności wynikające z faktur o nr: 027/02/2018 z dnia 
28 lutego 2018 r., 077/05/2018 z dnia 9 maja 2018 r., 102/06/2018 z dnia 4 czerwca 
2018 r., 229/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r., 12/01/2019 z dnia 31 stycznia 
2019 r., 45/03/2019 z dnia 4 marca 2019 r., 74/04/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., 
196/10/2019 z dnia 3 października 2019 r., 216/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., 
247/12/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., 6/01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., 
29/02/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Ponadto Uczelnia nie wystawiała not 
odsetkowych z tytułu nieterminowych płatności. 

Kwestor wyjaśniła, że wobec tego kontrahenta nie naliczono odsetek od 
nieterminowych płatności faktur o numerach: 027/02/2018, 077/05/2018, 
102/06/2018, 229/12/2018, 12/01/2019, 45/03/2019, 74/04/2019, 196/10/2019, 
247/12/2019, 6/01/2020 i 29/02/2020, ponieważ ich wysokość nie przekraczała 
trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobranej przez Pocztę Polską. W tej 
sytuacji odstąpiono od naliczania odsetek181. Kwestor wyjaśniła, że wezwania do 
zapłaty wobec kontrahenta nie były wystawiane systematycznie z powodu błędu 
pracownika. Wskazała, że zostały podjęte działania, mające na celu zapewnienie 
kontroli należności systematycznie w każdym miesiącu.  

NIK wskazuje, iż do podstawowych obowiązków jednostki sektora finansów 
publicznych, należy ustalanie przypadających jej należności pieniężnych, w tym 
mających charakter cywilnoprawny oraz terminowe podejmowanie w stosunku do 
zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 

(akta kontroli: T. 3 str. 2-6, 9-141, 460-461, T. 14 str. 197, 200) 

2. Na realizację zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, Uczelnia w 2019 r. wydatkowała kwotę 3 182,1 tys. zł, tj. mimo że 
wysokość środków zabezpieczonych w planie rzeczowo-finansowym na ten cel, 
wynosiła 3 173,3 tys. zł (różnica wyniosła 8,8 tys. zł). 
Powyższe było niezgodne z zasadami ponoszenia wydatków publicznych, 
zawartych w art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, w świetle którego wydatki publiczne mogą być 
ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych.  

Rektor wyjaśnił, iż w planie wieloletnim budżetu, dotyczącym realizacji inwestycji na 
lata 2019-2022, zaplanowana została cała kwota na wykonanie tego zadania. Podał, 
że przygotowując korektę nakładów inwestycyjnych dotyczących wykonania planu 
budżetowego poniesionych nakładów, pracownica wzięła pod uwagę wydruk z konta 
080. W tym czasie realizowane było postępowanie (zapytanie ofertowe) dotyczące 
jednego z zadań w projekcie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy", na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych. Faktura VAT 
za usługę wpłynęła 19 grudnia 2019 r. i została zapłacona 30 grudnia 2019 r. 
(1,4 tys. zł). Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wystawił fakturę VAT 12 grudnia 
2019 r., która została zapłacona 30 grudnia 2019 r. (10,1 tys. zł). W złożonej 
korekcie nakładów nie zostały uwzględnione te pozycje. Rektor wyjaśnił, iż na 
koniec grudnia 2019 r. powinna być przygotowana następna korekta do planu 
budżetowego na rok 2019 uwzględniająca ww. pozycje. 

 (akta kontroli: T. 5 str. 13-14, 99-371, 449-454, T. 14 str. 52-54, 204, 207-208, 300-352) 

                                                      
179 Posiadającego zaległości w wysokości: w 2019 r. – 2,4 tys. zł, (10,5% ogółu należności wymagalnych), w 2020 r. (I kwartał) 
– 0,4 tys. zł. 
180 Z dnia: 23 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2018 r., 12 sierpnia 2019 r. 
181 Na podstawie § 29 pkt 1 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 
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3. Uczelnia wobec dwóch byłych studentów PWSZ, których należności z tytułu opłat 
dydaktycznych, dochodzone były na drodze sądowej, zaniechała dalszych 
czynności zmierzających do wyegzekwowania przypadających na jej rzecz 
należności, mimo posiadania sądowych nakazów zapłaty wydanych przez Sąd 
Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny w dniu 9 kwietnia 2018 r. i 13 czerwca 
2018 r. Przypadające na rzecz Uczelni należności z tego tytułu wynosiły 3,1 tys. zł 
w 2018 r. (16,1% ogółu182) i 4,4 tys. zł w 2019 r. (15,8% ogółu183).  

Prorektor wyjaśniła, że w wyniku dotychczasowego braku dochodzenia ww. 
należności nie powstała w majątku Uczelni rzeczywista szkoda, gdyż Uczelnia nadal 
posiada prawo naliczenia odsetek z tytułu zaległości w uiszczaniu należności, 
wynikających z prawomocnych nakazów zapłaty. Prorektor wyjaśniła również, że 
nowy radca prawny wdrażał się w nowe sprawy, których było i jest bardzo dużo oraz 
dużo dodatkowo ze względu na nową ustawę, w których to czynnościach również 
bardzo intensywnie uczestniczył. Ponadto jak wyjaśniła, ww. wierzytelności wraz 
z odsetkami nie uległy przedawnieniu i w najbliższym czasie wnioski egzekucyjne 
zostaną przekazane do komornika. W ocenie Prorektor system pracy radców 
prawnych, obejmujący zarówno dyżury stacjonarne, jak i prowadzenie spraw poza 
siedzibą Uczelni powoduje, iż obsługa prawna sporadycznie wykonywana jest 
w przedłużonym czasie, co nie wpływa negatywnie na status spraw (roszczenia nie 
przedawniają się) jak i majątek Uczelni. 

NIK nie podziela stanowiska Prorektor. Jednostki sektora finansów publicznych są 
obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym 
mających charakter cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do 
zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Dotyczy to 
wszystkich należności przypadających na rzecz jednostki, a nie tylko takich, 
w wyniku których zaistniała szkoda w majątku.  

 (akta kontroli: T. 3 str. 223-228, 376-388, T. 14 str. 208, 215-216, 219-220)  

4. Trzy dowody księgowe (faktury) o nr: FV/1754/06/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 
na kwotę 0,9 tys. zł, 1867/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. na kwotę 2,0 tys. zł, 
K/8/12/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. na kwotę 8,1 tys. zł, dotyczące wydatków 
poniesionych w 2019 r. na realizację zadania Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 
(zadanie 9), przed ujęciem w księgach rachunkowych nie zostały poddane kontroli 
merytorycznej. 
Było to niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 3, w związku z § 8 ust. 4 zarządzenia nr 92/19 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
12 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy184. 

Prorektor wyjaśniła, że dowody księgowe zostały opisane przez Koordynatora 
projektu, który jednocześnie zatwierdza dokumenty pod względem merytorycznym 
i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dowody księgowe zostały 
sprawdzone przez osoby do tego upoważnione, jedynie nie dopełniono formalności, 
tj. nie naniesiono pieczęci „sprawdzono pod względem merytorycznym, …”. 

NIK wskazuje iż sposób zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym 
określa powołane wyżej zarządzenie nr 92/19 Rektora PWSZ. Stosownie do § 8 ust. 
4 tego zarządzenia, umieszczenie i podpisanie klauzuli o treści „sprawdzono pod 
względem merytorycznym, z dnia….” jest potwierdzeniem dokonania tej czynności. 

                                                      
182 Należności dochodzonych w drodze sądowej. 
183 Należności dochodzonych w drodze sądowej. 
184 Mające zastosowanie od roku 2019. 
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Wskazane przez Prorektor „niedopełnienie formalności”, stanowi działanie 
niezgodne z przyjętym i obowiązującym w PWSZ zarządzeniem w tym zakresie. 

(akta kontroli: T. 6 str. 209-215, T. 14 str. 25-50, 215, 219) 

5. Niewykorzystane w 2018 r. środki pochodzące z dotacji w wysokości 4,4 tys. zł, 
przeznaczone na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, 
będących osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia, zostały przekazane na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 
Uczelni w dniu 7 lutego 2019 r., mimo że zgodnie z art. 238 ust. 8 ustawy 
wprowadzającej, z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe 
z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będących 
osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 
są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych (art. 409 
ust. 1 pkt 2 UPoSWiN). 

Kwestor wyjaśniła, że wynikło to z pomyłki przy wprowadzaniu danych do systemu 
finansowo-księgowego. Na dokumencie, który stanowił podstawę do zwiększenia 
funduszu widniała data 1 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli: T. 7 str. 115-119, T. 14 str. 156, 159) 

6. Środki pozostałe z dotacji, w wysokości 73,8 tys. zł, przeznaczone na pokrycie 
kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje 
domów oraz stołówek studenckich, zostały przekazane na rachunek funduszu 
zasadniczego w dniu 9 stycznia 2019 r., mimo że zgodnie z art. 241 ust. 5 ustawy 
wprowadzającej, z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 
2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej (…) przeznaczone na 
pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty 
i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz 
zasadniczy, o którym mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 UPoSWiN. 

Kwestor wyjaśniła, że w dacie 9 stycznia 2019 r. zaksięgowano mylnie zmniejszenie 
funduszu stypendialnego i zwiększenie funduszu zasadniczego. Pomyłką było 
wprowadzenie na funduszach tej operacji w dacie księgowania przelewu, pomimo 
że na dokumencie stanowiącym podstawę tej operacji widniała data 1 stycznia 
2019 r. 

(akta kontroli: T. 7 str. 5, 19-22, T. 14 str. 170) 

7. Uczelnia nie dokonała zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 r., mimo że 
w sprawozdaniu z wykonania tego planu, wykazała poniesione koszty wyższe niż 
zaplanowane. Przekroczenie kosztów w stosunku do określonych w planie po 
zmianach, nastąpiło w poz. 51 koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych, 
w której plan wynosił 4 867,2 tys. zł natomiast wykonanie 4 936,3 tys. zł oraz 
poz. 60 inne pozostałe koszty operacyjne, w której plan wynosił 118,0 tys. zł 
natomiast wykonanie 357,4 tys. zł. Było to niezgodne z art. 52 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
ufp, w myśl którego ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora 
finansów publicznych koszty – mogą ulec zwiększeniu, natomiast zwiększenia te 
wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym. 

Kwestor wyjaśniła, że wyliczenia kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych 
dokonuje się na podstawie wskaźnika procentowego planowanych godzin 
dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obliczonego za rok 
akademicki. Jest on ustalony – jak wskazała – w oparciu o liczbę godzin 
przewidzianych do wykonania w miesiącach od października 2017 r. do września 
2018 r. W październiku rozpoczęła zajęcia większa liczba studentów studiów 
niestacjonarnych i tym samym zmieniła się proporcja osób pomiędzy studentami 
stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Stąd faktyczne koszty kształcenia na studiach 
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niestacjonarnych były wyższe niż planowano. Jednak nie zmieniło to wartości 
kosztów faktycznie poniesionych, które nie zostały przekroczone, jedynie nastąpiło 
przesuniecie kosztów kształcenia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne. 
W zakresie kosztów operacyjnych, Kwestor wyjaśniła, że wynikało to z powodu 
wyksięgowania przypisanych należności od studentów za 2017 r. i korekty podatku 
VAT za 2018 r. Koszt ten nie jest wydatkiem, dlatego nie był ujęty w planie 
rzeczowo-finansowym. Natomiast korekta podatku VAT została dokonana po 
zakończonym roku i dlatego nie ujęto jej w pozycji w planie.  

W ocenie NIK, Uczelnia zwiększając koszty prowadzonej działalności 
z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2 ufp, winna jest 
dokonać zmian w rocznym planie finansowym, stosownie do 52 ust. 3 ufp. 

(akta kontroli: T. 2 str. 3-28, 70-77, 85-86) 

8. Uczelnia podjęła działania zmierzające do realizacji inwestycji polegającej na 
budowie Centrum Widowiskowo-Sportowego o wartości 174 090,9 tys. zł, mimo że 
jej zakres w sposób znaczący wykraczał poza działalność statutową Uczelni, jej 
faktyczne potrzeby i możliwości finansowe, jak również pomimo posiadanych 
wyników analiz wskazujących, że obiekty wielofunkcyjne podobne do Centrum, 
spełniają w miastach wiele ważnych funkcji realizując w dużej części zadania 
własne gmin z zakresu rozwoju kultury społecznej. Budowa Centrum, której PWSZ 
była inwestorem, przewidywała m.in. powstanie hali widowiskowo-sportowej 
z widownią na 3 552 miejsca − przeznaczonej na organizację rozgrywek sportowych 
na poziomie europejskim w takich dyscyplinach jak piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka czy też organizację imprez kulturalnych, koncertów i widowisk 
artystycznych; halę basenową − obejmującej sześć torów z przeznaczeniem na 
basen treningowy dla zawodników czy basen rekreacyjny dla użytkowników 
komercyjnych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Przewidziane były również 
elementy odnowy biologicznej, w tym baseny z hydromasażem czy zespół saun, 
pomieszczenia dla obserwatorów zawodów, pomieszczenie badań 
antydopingowych, miejsca dla prasy w hali sportowej, pracownie przeznaczone dla 
prasy, sale konferencyjne czy punkty małej gastronomii. Realizacja tej inwestycji 
związana była z potrzebą posiadania przez PWSZ własnej bazy sportowej, dla 
studentów w celu dalszego rozwoju sportu akademickiego i zwiększenia aktywności 
studentów, konieczności wspierania rozwoju sportu wyczynowego, jak również 
stanowiła odpowiedź na potrzeby Miasta Legnicy. 

Uczelnia, podejmując decyzję o realizacji tego zamierzenia budowlanego, podpisała 
w 2012 r. list intencyjny, którego stronami były: PWSZ, miasto Legnica, Polski 
Komitet Olimpijski oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Nie posiadała natomiast 
żadnego zabezpieczenia finansowego na ten cel. Wartość tej inwestycji ponad 
czterokrotnie przekraczała budżet Uczelni. W konsekwencji podjętych działań, 
związanych z przygotowaniem m.in. projektu budowlanego czy biznes planu, PWSZ 
poniosła nakłady finansowe w wysokości 5 170,9 tys. zł (przed 2018 r.).  

NIK nie podziela stanowiska Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, który 
wyjaśnił, iż PWSZ zdecydowała się na podjęcie prac związanych z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej, dlatego że sygnatariuszami listu były instytucje, które 
w ocenie Uczelni dawały rękojmie należytego współdziałania w zakresie 
pozyskiwania środków finansowych, deklarowały wolę współdziałania i wspierania 
wszystkich działań na rzecz realizacji i promocji, a ponadto warunkiem aplikowania 
o unijne środki finansowe było posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz 
z pozwoleniem na budowę.  

W ocenie NIK nie można planować inwestycji zakrojonej na tak dużą skalę 
(174 090,9 tys. zł), opierając źródła jej finansowana na przypuszczeniach i 
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deklaracjach. Z informacji uzyskanej od Prezydenta Miasta Legnicy wynika, że mimo 
podpisania listu intencyjnego, nie współdziałał on w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych, gdyż w obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych Miasta 
w tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej185, nie uwzględnił i nie uwzględnia 
wydatków na finansowanie lub współfinansowanie tej inwestycji. Ponadto NIK 
wskazuje, iż Uczelnia, mimo posiadania kompletnej dokumentacji projektowej nie 
pozyskała funduszy z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Niepowodzeniem zakończyły się również próby pozyskania środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, jak również poprzez zawarte porozumienie, czy próby ujęcia 
inwestycji w ustawie budżetowej. 

Zdaniem NIK, w takim zakresie, w jakim inwestycja ta, została zaplanowana, 
stanowiła obiekt użyteczności publicznej, zaspokajający nie tyle potrzeby Uczelni, co 
lokalnej społeczności – Miasta Legnicy, a nawet całego regionu. NIK wskazuje, że 
zadaniem statutowym Uczelni jest przede wszystkim prowadzenie kształcenia, 
stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, czy działanie na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych, natomiast nie może to wykraczać poza 
faktyczne potrzeby Uczelni, wynikające z prowadzonej działalności, a przede 
wszystkim z jej możliwości finansowych, zarówno w zakresie budowy, jak 
i utrzymania takich obiektów. Tymczasem jednym z celów społecznych tego 
przedsięwzięcia był wzrost konkurencyjności Legnicy poprzez stworzenie 
nowoczesnego miejsca kreowania widowisk o charakterze sportowym 
i rozrywkowym służącym integracji społecznej i promocji uczelni, miasta i regionu. 

Koszty eksploatacji i obsługi tego obiektu w pierwszym roku po zakończeniu budowy 
w zależności od wybranego wariantu, wynikającego z Biznes Planu dla tej 
inwestycji, wynosiłyby od 8 995,9 tys. zł do 9 996,7 tys. zł, co w odniesieniu do 
kondycji finansowej PWSZ na czas zakończenia przedmiotowej kontroli stanowiłoby 
niemal 25% planowanych dochodów. Koszty działalności natomiast, w zależności od 
wybranego wariantu wynosiłyby od 18 451,9 tys. zł do 26 907,6 tys. zł rocznie. 
Nadto w kontekście wydatkowania 33,0 tys. zł w związku z koniecznością 
zapewnienia zajęć na basenie i hali sportowej studentom PWSZ w okresie 2018 – 
I połowa 2020 r., ponoszenie koszów budowy i utrzymania ww. inwestycji 
(uwzględniając stanowisko Uczelni, że nowy obiekt m.in. zaspokoi jej potrzeby 
dotyczące zapewnienia bazy sportowej dla studentów) jawi się jako ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego wyjaśnił, że budowa bazy sportowej 
tylko dla studentów Uczelni, bez możliwości szerszego jej wykorzystania, mogłaby 
świadczyć o braku ekonomicznego myślenia przy podejmowaniu decyzji w tym 
zakresie, gdyż wykorzystanie obiektów do organizacji imprez przez związki 
sportowe w randze przedsięwzięć o charakterze europejskim, krajowym bądź 
regionalnym przyczynia się do zmniejszania kosztów eksploatacyjnych tych 
obiektów. Ponadto jak wskazał, biorąc pod uwagę strategiczne kierunki rozwoju 
PWSZ, zasadne jest wybudowanie, oprócz hali sportowej i krytego basenu, również 
całego zaplecza fizjoterapii, rehabilitacji oraz odnowy biologicznej. Kierownik 
wyjaśnił, że polskie społeczeństwo wyraźnie zestarzało się, przytyło oraz odwykło 
od ruchu. Tym zjawiskom towarzyszą liczne choroby cywilizacyjne, które wymagają 
kształcenia fizjoterapeutów, rehabilitantów, dietetyków, geriatrów i innych 
specjalności, co też Uczelnia czyni. Budowa obiektów służących tylko celom 
statutowym Uczelni w zakresie wychowania fizycznego studentów bez możliwości 
optymalnego wykorzystania oraz bez możliwości poszerzenia na inne wykorzystanie 
                                                      
185 W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Legnicy, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały 
nr XV/217/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
zmienionej uchwałami nr XVII/242/20 z dnia 24 lutego 2020 r., nr XVIII/256/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz nr XXI/288/20 
z dnia 27 lipca 2020 r., do roku 2035 nie zostały przewidziane nakłady na realizację tej inwestycji.  
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(np. zawody sportowe, koncerty muzyczne, widowiska dla dzieci itp.) byłoby 
działaniem niezasadnym społecznie i ekonomicznie. Ponadto, jak wskazał, 
optymalizując wykorzystanie obiektów głównych należy liczyć się koniecznością 
doposażenia ich w obiekty i pomieszczenia towarzyszące, co wydaje się być 
logicznym podejściem do tematu. Zdaniem Kierownika Działu Administracyjno-
Technicznego zrealizowanie Centrum w pełnym zakresie uwzględniającym, oprócz 
potrzeb Uczelni również potrzeby regionu, traktowane jest przez PWSZ jako 
działanie promocyjne, marketingowe, zmierzające do ustabilizowania pozycji szkoły 
na trudnym rynku wyższych uczelni. Kierownik podał, iż Uczelnia nie planuje zmiany 
zakresu zadań w ramach Centrum. Jedyne, co bierze pod uwagę, to etapowe 
realizowanie inwestycji. 

NIK nie podziela stanowiska Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego. 
Zaspokajanie potrzeb regionu, na które wskazuje Kierownik, nie należy do zadań 
statutowych Uczelni, lecz mieści się m.in. w zadaniach własnych Miasta Legnicy. 
W ocenie NIK Uczelnia, realizując cele statutowe, winna brać aktywny udział 
w promowaniu i rozwoju sportu i współuczestniczyć w tworzeniu infrastruktury 
służącej aktywności fizycznej. Natomiast nie może przejmować na siebie 
obowiązków, które nie są przewidziane w zakresie jej działalności, nie mając na to 
środków finansowych, a do realizacji których zobowiązane są inne jednostki. 
Działanie Uczelni w tym zakresie NIK ocenia jako niecelowe. 

(akta kontroli: T. 8 str. 450-553, T.13 str. 100-217, T. 14 str. 192-193, 213, 239-240, 242-299, 353-
398) 

W kontrolowanym okresie gospodarka finansowa Uczelni prowadzona była na 
podstawie terminowo opracowanych planów rzeczowo-finansowych. Środki 
publiczne (poza jednym przypadkiem), wydatkowane były zgodnie z planem, 
decyzją i umową, a realizowane inwestycyjne (dwa zadania objęte kontrolą) i zakupy 
inwestycyjne (trzy objęte kontrolą) miały wpływ na poprawę warunków i jakości 
kształcenia. Roczne sprawozdania finansowe Uczelni za 2018 r. i 2019 r. 
poddawane były badaniu przez firmę audytorską.  
Niemniej jednak kontrola wykazała, niepodejmowanie lub nieterminowe 
podejmowanie działań windykacyjnych wobec trzech kontrahentów Uczelni, 
zaniechanie działań zmierzających do wyegzekwowania należnych Uczelni opłat za 
świadczenia dydaktyczne (od dwóch były studentów), wydatkowanie środków 
w 2019 r. na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynków 
dydaktycznych A, C, E Uczelni z naruszeniem art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp. Kontrola 
wykazała również niecelowe podejmowanie działań zmierzających do realizacji 
inwestycji budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego, której zakres wykraczał 
poza działalność statutową Uczelni i jej możliwości finansowe oraz przekroczenie 
kosztów (w stosunku do określonych w planie po zmianach) w dwóch pozycjach 
sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018. Ponadto 
niezgodnie z art. 241 ust. 5 ustawy wprowadzającej przekazano na rachunek 
funduszu zasadniczego, środki pozostałe z dotacji przeznaczone na pokrycie 
kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje 
domów oraz stołówek studenckich, jak również z naruszeniem art. 238 ust. 8 ustawy 
wprowadzającej, przekazano na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, środki 
pochodzące z dotacji, przeznaczone na zadania związane ze stwarzaniem 
studentom i doktorantom, będących osobami niepełnosprawnymi warunków do 
pełnego udziału w procesie kształcenia. 

IV. Uwagi i wnioski 
NIK nie formułuje uwag. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Doprowadzenie do spójności pomiędzy wykazywaną w sylabusach przedmiotów 
zalecaną obowiązkową literaturą, a zbiorami dostępnymi w Bibliotece PWSZ. 

2. Opublikowanie w BIP pełnej wersji Strategii rozwoju Uczelni na lata 2020-2028.  

3. Zatrudnienie audytora wewnętrznego lub usługodawcy w tym zakresie, 
w związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego, wynikającego 
z art. 274 ust. 2 pkt 2 ufp. 

4. Wzmocnienie systemu kontroli zarządczej w aspekcie stwierdzonych, w wyniku 
kontroli, nieprawidłowości. 

5. Terminowe podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania. 

6. Podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania należnych Uczelni opłat za 
świadczenia dydaktyczne. 

7. Dokonywanie wydatków z rachunku wsparcia osób niepełnosprawnych na 
zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do 
pełnego udziału w procesie przyjmowania i kształcenia na studiach.  

8. Ponoszenie wydatków do wysokości określonej w planie rzeczowo-finansowym. 

9. Dokonywanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych, zgodnie z art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz uregulowaniami 
wewnętrznymi. 

10. Dokonywanie zmian planu rzeczowo-finansowego po zaistnieniu przesłanek, 
o których mowa w art. 52 ust. 2 i 3 ufp. 

11. Podjęcie działań w celu dostosowania realizacji przedmiotowego zakresu 
zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej do faktycznych 
potrzeb Uczelni, wynikających z prowadzonej działalności oraz możliwości 
finansowych w aspekcie kosztów wybudowania i utrzymania tego obiektu. 

  

Wnioski 
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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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Wrocław,            września 2020 r. 
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