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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego – 

skontrolowała w okresie od 22 stycznia do 20 lutego 2009 r. sprawowanie przez Okręgowy 

Zespół Nadzoru Pedagogicznego (dalej - OZNP) przy Sądzie Okręgowym w Warszawie 

nadzoru pedagogicznego w zakresie funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk 

dla nieletnich. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 6 marca 2009 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Pani 

Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, mimo 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

Pozytywnie naleŜy ocenić m.in. realizację zadań przyjętych w rocznych planach pracy, 

współpracę z prezesami sądów okręgowych w zakresie planowania, sprawozdawanie 

z realizacji planów, współpracę z właściwymi terytorialnie kuratoriami oświaty oraz 

organizację szkoleń dla kadry pedagogicznej zakładów i schronisk dla nieletnich. 
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 1) zatrudnienia w OZNP 

osoby bez wymaganych kwalifikacji, 2) niedotrzymania terminu zawiadomienia o planowanej 

wizytacji kompleksowej, 3) niedotrzymania terminu przekazywania sprawozdań z wizytacji 

i lustracji, 4) nieprzekazywania sprawozdań z lustracji prezesom właściwym sądów 

okręgowych. 

1. Stwierdzono, Ŝe na stanowisku wizytatora zatrudniono osobę, która nie spełniała 

wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, 

kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji 

osób, którym moŜna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. 

Nr 235, poz. 1703). W szczególności osoba ta nie ukończyła Ŝadnych form doskonalenia 

w zakresie administracji lub zarządzania, nie legitymowała się co najmniej dwuletnim 

staŜem pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia 

nauczycieli lub co najmniej dwuletnim staŜem pracy w urzędzie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego 

szkoły lub placówki. 

2.  Nie dotrzymano 30 - dniowego terminu zawiadomienia prezesa Sądu Okręgowego 

w Płocku i dyrektora Zakładu Poprawczego w Studzieńcu o planowanej wizytacji 

kompleksowej, bowiem zawiadomienia takie zostało przesłane na 23 dni przed 

planowanym terminem jej realizacji. Działanie takie stanowiło naruszenie § 101 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359). 

3. Nie dotrzymano 14 – dniowego terminu na przekazanie sprawozdania z wizytacji, 

co stanowiło naruszenie § 101 ust. 4 przywołanego rozporządzenia. Z ustaleń kontroli 

wynika, Ŝe sprawozdania z wizytacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu i Zakładzie 

Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim zostały przekazane 

prezesom sądów okręgowych w Płocku i Łodzi oraz dyrektorom ww. placówek 

odpowiednio: po 40 i 56 dniach od zakończenia wizytacji, a ponadto, sprawozdania 

z lustracji placówek dla nieletnich w: Warszawie – Okęciu, Stawiszynie i Studzieńcu 

zostały przekazane dyrektorom tych placówek odpowiednio po: 28, 84 i 99 dniach od ich 

zakończenia. 



 3 

4. Badanie dokumentacji dotyczącej ośmiu lustracji przeprowadzonych przez OZNP w latach 

2007-2008 wykazało m.in., Ŝe w siedmiu przypadkach nie przekazano sprawozdania 

prezesowi właściwego sądu okręgowego, do czego zobowiązywały zapisy § 101 ust. 

4 przywołanego rozporządzenia. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia przez OZNP nadzoru 

pedagogicznego nad placówkami, w których najczęściej dochodzi do tzw. wydarzeń 

nadzwyczajnych. Zwiększona liczba takich wydarzeń moŜe świadczyć o narastających 

problemach wychowawczych w danej placówce jak równieŜ – o konieczności wypracowania 

nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych zapobiegających takim wydarzeniom. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagę NajwyŜsza Izba Kontroli, wnosi o:  

1. Zatrudnianie w OZNP wizytatorów zgodnie z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania 

nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna zlecać prowadzenie 

badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). 

2. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1359) w zakresie: terminowego zawiadamiania o planowanych 

wizytacjach, terminowego przesyłania sprawozdań z wizytacji lub lustracji oraz 

przedstawiania sprawozdań z lustracji prezesom właściwych sądów okręgowych 

i dyrektorom placówek. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, 

na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się o przesłanie przez Panią Prezes 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji 

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu 

realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia na piśmie 

do Dyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜszej Izby 
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Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 

wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 


