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 Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

Bursa Rodzaj publicznej lub niepublicznej placówki zapewniającej opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty.  
Zapewnia opiekę i wychowanie uczniom (słuchaczom) w wieku do 24. roku życia. 

Internat Część organizacyjna szkoły, w której zapewnia się opiekę i wychowanie 
uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Szczegółowa 
organizacja internatu szkoły publicznej powinna być uregulowana  
w jej statucie. 

Nadzór pedagogiczny Nadzór, o którym mowa w art. 33 i art. 89 ustawy o systemie oświaty  
i którego zasady wykonywania określono, do 31 sierpnia 2015 r., w przepisach 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego, a od 1 września 2015 r. – rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.

System Informacji 
Oświatowej (SIO)

Baza danych systemu informacji oświatowej i lokalne bazy danych systemu 
informacji oświatowej oraz system teleinformatyczny, funkcjonujące  
na podstawie ustawy z  dnia 15  kwietnia 2011  r. o  systemie informacji 
oświatowej. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane 
dane dotyczące m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół 
i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 
ustawy o systemie oświaty, uczniów (wychowanków) i nauczycieli. System 
umożliwia powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.

Rachunek   
dochodów własnych

Wydzielony rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej 
prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, o którym 
mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. 

JST Jednostka(i) samorządu terytorialnego. W  informacji o  wynikach kontroli 
oznacza powiat i miasto na prawach powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.).

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej    

ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1096).

ustawa   
o dochodach JST

Ustawa z  dnia 13  listopada 2003  r. o  dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513).

ustawa o systemie 
informacji oświatowej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 45).

Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.).

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.).

ustawa o finansach 
publicznych lub ufp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

ustawa 
o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.).



ustawa o ptu Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług   
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

ustawa o gospodarce 
komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej   
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

ustawa o systemie 
oświaty lub uso

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

rozporządzenie 
MEN w sprawie 

dokumentacji 
przebiegu nauczania 

z 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 29  sierpnia 2014  r. 
w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm.). 
Obowiązuje od 3 września 2014 r.

rozporządzenie MEN 
w sprawie zasad 

działania placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 12  maja 2011  r. 
w  sprawie rodzajów i  szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i  młodzieży w  tych placówkach oraz wysokości  
i  zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci  
w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).

rozporządzenie MSWiA  
w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia  
7  czerwca 2010  r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

rozporządzenie MEN 
w sprawie nadzoru 

pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.). 
Od  1  września 2015  r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1270).

rozporządzenie MEN 
w sprawie kwalifikacji 

nauczycieli

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

rozporządzenie MENiS 
w sprawie ramowych 

statutów placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

rozporządzenie MENiS 
 w sprawie 

bezpieczeństwa 
i higieny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny w  publicznych i  niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).

rozporządzenie MENiS 
 w sprawie 

dokumentacji 
przebiegu nauczania 

z 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 
w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.).

rozporządzenie MEN 
w sprawie ramowych 

statutów szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21  maja 2001  r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
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W P R O W A D Z E N I E

Zapewnienie prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki oraz wspomaganie wychowawczej 
roli rodziny jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez państwo w systemie oświaty. 
Działalność publicznych burs i internatów szkolnych ma na celu zapewnienie uczniom kształcącym 
się w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania opieki i wychowania, pomocy w nauce  
oraz warunków do nauki i rozwijania zainteresowań.

Rodzice decydują się kształcić młodzież (gimnazjalną i ponadgimnazjalną) poza miejscem stałego 
zamieszkania w przypadku braku szkół w miejscu zamieszkania lub uznając, że szkoła w innym 
miejscu, najczęściej w mieście, zapewni ich dzieciom lepsze wykształcenie. Często wybierają 
bursę lub internat, uznając, że opłacanie stancji lub codziennego dojazdu dzieci do szkół jest 
droższe. W jednostkach tych zapewnia się opiekę wychowawców, którzy powinni zagwarantować 
bezpieczeństwo i ochronę przed demoralizacją, a także pomagać w nauce i kontrolować 
systematyczność nauki dziecka. Ze względu na przepisy uniemożliwiające pobieranie wysokich 
opłat za posiłki i zakwaterowanie w bursie, odpłatność z tych tytułów (także i w internacie) 
jest niższa niż na stancji, w związku z czym jest konkurencyjna wobec tego typu zakwaterowania. 

Specyfiką burs i internatów jest sprawowanie opieki całodobowej, tj. opieki w porze dziennej, 
podczas której wychowankowie część czasu spędzają w szkole oraz w porze nocnej, podczas 
której opiekę powinien sprawować, zatrudniony przez bursę lub szkołę z internatem, wychowawca  
– opiekun nocny. Działalność wychowawcza burs i internatów jest prowadzona przede wszystkim 
przez wychowawców, którzy pracują z grupami wychowanków. Podstawową zasadą działalności 
opiekuńczo–wychowawczej jest pełna współpraca z rodzicami wychowanka, szkołą, do której 
uczęszcza wychowanek oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi. Okresową oceną sytuacji wychowanków w bursie zajmuje się tzw. zespół 
wychowawczy, w skład którego wchodzi dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba, 
wychowawca grupy wychowawczej oraz pedagog lub psycholog czy inni specjaliści (w miarę 
potrzeb i możliwości). 

Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony wychowanków przed wszelkimi przejawami 
patologii. W ramach prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej wychowawcy 
są zobowiązani do kontrolowania i przeciwdziałania wszelkim przypadkom spożywania napojów 
alkoholowych, używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, używania, posiadania i rozprowadzania 
środków odurzających, kradzieży i zachowań agresywnych.

Zapewnienie odpłatnego zakwaterowania, wyżywienia i opieki uczniom kształcącym się 
w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania ma charakter usługi publicznej, świadczonej 
przez jednostki samorządu terytorialnego dla rodziców i uczniów szkół. Wspomaga rodziny 
w kształceniu dzieci, ułatwia powszechny dostęp do edukacji oraz wpływa na wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
   Temat i numer kontroli

Organizacja pobytu uczniów w bursach i internatach szkolnych (nr P/15/082) 

  Cel główny kontroli

Ocena zapewnienia właściwej1 opieki uczniom przez bursy i internaty szkolne prowadzone  
przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Cele szczegółowe

W bursach i internatach szkolnych:

 − ocena realizacji zadań w zakresie opieki i wychowania,

 − ocena zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,

 − ocena spełniania warunków organizacyjno-lokalowych do zapewnienia opieki,

 − ocena gospodarowania środkami finansowymi.

W urzędach jednostek samorządu terytorialnego:

 − ocena dostosowania organizacji burs i internatów do potrzeb w zakresie liczby uczniów 
kształcących się w prowadzonych szkołach,

 − ocena zapewnienia środków na statutowe zadania burs i internatów.

  Zakres podmiotowy kontroli

Kontrolą objęto 24 jednostki, z tego siedem JST (cztery urzędy miast na prawach powiatu  
i trzy starostwa powiatowe) oraz 17 publicznych burs i internatów szkolnych prowadzonych  
przez te JST (w tym osiem burs i dziewięć internatów). Jednostki zostały skontrolowane 
na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 
ww. ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 

W trakcie kontroli przeprowadzono badania ankietowe, za pomocą elektronicznego kwestionariusza 
do wypełnienia „on-line” w przeglądarce internetowej, w 513 nieobjętych kontrolą bursach 
i internatach. Formularze wypełnionych ankiet zostały przesłane do NIK przez 331 z nich (64,5%).

  Zakres przedmiotowy kontroli

Przedmiotem kontroli w bursach i internatach był sposób organizacji działalności opiekuńczo- 
-wychowawczej, spełnianie norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny, działalność finansowa 
(w szczególności w zakresie ustalania i pobierania opłat od rodziców). W jednostkach samorządu 
terytorialnego: zorganizowanie sieci burs i internatów oraz ich finansowanie.

  Okres objęty kontrolą

Badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi w okresie 13 kwietnia – 26 czerwca 2015 r.,  
objęto lata 2012–2015, w tym szkolne 2012/2013–2014/2015 (do zakończenia kontroli). 

1  Przez właściwą opiekę uznano, dla celów kontroli, zorganizowanie działalności bursy lub internatu w sposób umożliwiający 
prawidłową realizację celów statutowych; realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych we współpracy z rodzicami 
i szkołą, do której uczęszcza wychowanek; sprawowanie całodobowej opieki nad uczniami z uwzględnieniem ich potrzeb; 
przeciwdziałanie naruszeniom regulaminu i  patologiom; zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  
oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I

  Uzasadnienie podjęcia kontroli

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, ze względu na wskazywane przez media 
nieprawidłowości w działalności burs i internatów, dotyczące m.in. niezapewnienia opieki 
i bezpieczeństwa wychowankom, występowania zjawisk patologicznych, niewłaściwego 
zarządzania i gospodarowania środkami finansowymi oraz niewystarczającego zapewnienia 
środków przez JST. Nieprawidłowości w działalności statutowej placówek zapewniających 
opiekę i zakwaterowanie uczniom poza miejscem stałego zamieszkania były także przedmiotem 
interwencji Rzecznika Praw Dziecka skierowanych do Ministra Edukacji Narodowej.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie NIK, mimo że większość skontrolowanych burs i internatów prowadziła działania 
opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie były one skuteczne 
w zapewnieniu wychowankom bezpiecznej i zgodnej z ich potrzebami opieki o jednolitym 
minimalnym standardzie. Nie zapewniały bowiem efektywnej organizacji opieki w porze 
nocnej i warunków do przyjmowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, nie uwzględniały 
w opiece nad wychowankami ich specyficznych potrzeb edukacyjnych, nie wszystkie umożliwiały 
wychowankom pobyt w dniach wolnych od zajęć w roku szkolnym. W dwóch bursach stwierdzono 
przypadki naruszenia przepisów, wskutek których nie respektowano prawa wychowanków  
do całodobowej opieki i bezpieczeństwa. Tylko w co czwartej skontrolowanej jednostce 
przestrzegano przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 
utrzymania obiektów budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej2. 

Skontrolowane bursy i internaty, w zależności od lokalizacji, zapewniały zróżnicowane 
warunki opieki. Wynikało to z braku w powszechnie obowiązujących przepisach minimalnego 
standardu świadczonych usług i warunków pobytu w tych jednostkach. Przyczyną 
rozbieżności były także zróżnicowane możliwości finansowania ich przez JST i pozyskiwania 
przez dyrektorów środków na rachunku dochodów własnych. W konsekwencji, w większości 
jednostek nie zagwarantowano efektywnej opieki w porze nocnej, ponieważ była ona 
sprawowana przez osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych lub przez jednego 
wychowawcę, w szczególności mającego pod opieką ponad stu wychowanków. Były one 
także niewystarczająco przygotowane do pracy z wychowankami posiadającymi orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, a w zakresie warunków lokalowych nieprzystosowane 
do przyjmowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W części z nich nie umożliwiono 
wychowankom pozostania w soboty i niedziele w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby  
lub konieczności, a w jednej niewłaściwie zorganizowano opiekę nad wychowankami 
przewlekle chorymi (spośród siedmiu, w których byli tacy wychowankowie). 

Istotne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa wychowanków do bezpiecznej 
całodobowej opieki miały związek z zakwaterowaniem na terenie dwóch burs, w dniach nauki 
szkolnej, również osób niebędących wychowankami. W jednej z nich wykwaterowywano 
wychowanków w celu zapewnienia miejsc noclegowych dla uczestników imprez organizowanych 
w powiecie, w drugiej nieoddzielenie pomieszczeń bursy od schroniska młodzieżowego 
spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

Wszystkie skontrolowane bursy i internaty podejmowały działania w celu eliminowania zjawisk 
patologii, zapewniały wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz prowadziły działalność 
opiekuńczo-wychowawczą we współpracy z rodzicami i szkołami. Nie stwierdzono istotnych 
różnic w działalności opiekuńczo-wychowawczej bursy i internatu. Dyrektorzy szkół z internatami 
organizowali ich pracę, wybiórczo stosując przepisy dotyczące burs. Było to spowodowane 
nieokreśleniem w obowiązujących przepisach zadań internatów szkolnych w zakresie opieki 
i wychowania oraz warunków pobytu w nich uczniów. W badanym okresie właściwe kuratoria 
oświaty nie prowadziły nadzoru pedagogicznego w formie kontroli i ewaluacji w żadnym 
z dziewięciu skontrolowanych internatów.

2  W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do skontrolowanych jednostek, przewidziano trzystopniową skalę ocen: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Dopuszczono sformułowanie oceny ogólnej 
opisowej, jeżeli ustalenie oceny ogólnej byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.
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Dobrymi praktykami w zakresie opieki i wychowania stwierdzonymi w skontrolowanych 
jednostkach było: organizowanie opieki w porze nocnej przez co najmniej dwie osoby (w tym 
jednego wychowawcę) i jej zapewnienie w soboty i niedziele (jeżeli wychowankowie zgłaszali 
taką potrzebę), inicjowanie (za zgodą rodziców) współpracy ze szkołami w celu uzyskiwania 
informacji o ocenach, zachowaniu i frekwencji oraz uwzględnianie w organizacji pracy opieki 
nad wychowankami przewlekle chorymi i wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, 
metod pracy i wychowania. 

Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w 13 (76%) spośród 17 skontrolowanych burs 
i internatów w zakresie zapewniania wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wynikały one z nierealizowania przez dyrektorów wymaganych 
prawem zadań oraz niewystarczającego finansowania przez JST. NIK negatywnie ocenia 
niezapewnienie przez JST środków finansowych na prace remontowo-inwestycyjne, 
niezbędne do wykonania zaleceń organów kontroli sanitarno-epidemiologicznej i ochrony 
przeciwpożarowej (po stwierdzeniu zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków), skutkujące 
wieloletnimi opóźnieniami w wykonaniu tych zaleceń przez kierowników skontrolowanych 
jednostek. 

Bursy i internaty ustalały liczbę miejsc zakwaterowania według różnych kryteriów, co było 
spowodowane brakiem norm prawnych określających sposób wyliczenia tych miejsc. W jednym 
internacie zaniżenie liczby miejsc w stosunku do liczby zakwaterowanych osób umożliwiło 
kierownictwu niestosowanie przepisów dotyczących wyposażenia obiektów, o liczbie powyżej 
200 miejsc noclegowych, w system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system ostrzegawczy, 
określonych w § 28 ust. 1 pkt 11 i § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej. W związku ze zróżnicowanym sposobem wyliczania miejsc zakwaterowania, 
JST także różnie ustalały opłaty rodziców za zakwaterowanie w bursach, ponieważ niejednolicie 
określały koszt utrzymania miejsca.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w 59% skontrolowanych burs i internatów (10) 
w zakresie ustalania i dokonywania zwolnień z opłat za zakwaterowanie, sprawozdawczości 
budżetowej, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. 
Wynikały one z zaniedbań kierowników jednostek, a także, zdaniem NIK, nierzetelnego 
nadzoru JST nad działalnością burs i internatów w zakresie gospodarowania finansami. 

JST nierzetelnie weryfikowały dane do SIO wprowadzane przez podległe bursy i szkoły 
z  internatem. W  11 (64%) skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości, które 
(w  przypadku sześciu) skutkowały nieprawidłowym wyliczeniem kwoty subwencji 
oświatowej przez JST. W konsekwencji, trzy skontrolowane JST (57,1%) otrzymały subwencje 
w wysokości zawyżonej (łącznie) o 120,1 tys. zł, a jedna – zaniżonej o 183,9 tys. zł. Przyczyną 
nieprawidłowości w zakresie podawania liczby wychowanków do SIO na dzień 30 września, 
na podstawie której ustalano kwotę subwencji oświatowej dla JST, był m.in. niejednolity 
sposób ustalania, kiedy osoba przyjęta uzyskuje status wychowanka3.

3  Tylko siedem skontrolowanych jednostek podało do SIO dane dotyczące liczby wychowanków na  podstawie  
ich faktycznego zakwaterowania. Spośród pozostałych: siedem – na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego,  
trzy –na podstawie wyników rekrutacji i innych dokumentów związanych z zakwaterowaniem wychowanka.
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Liczba uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez skontrolowane siedem JST4 
spadła w badanym okresie o 4,2%5. Jednocześnie o 2,5%6 wzrosła liczba uczniów pobierających 
naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Stanowili oni od 27% do 28,8% ogółu uczniów. 
Bursy i  internaty prowadzone przez skontrolowane JST zapewniały zakwaterowanie 
około 10% uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Bursy 
i internaty prowadzone przez powiaty miały niższy niż w miastach na prawach powiatu 
poziom finansowania oraz ograniczone możliwości naboru uczniów, w związku z czym 
20% miejsc zakwaterowania pozostawało niewykorzystanych przez wychowanków. 
Część skontrolowanych JST podejmowała działania w celu optymalizacji dostępności 
i wykorzystania miejsc zakwaterowania przez wychowanków oraz obniżenia kosztów 
utrzymania burs i internatów. 

 2.2  Synteza wyników kontroli

1) Spośród skontrolowanych 17 burs i internatów przypadki niezapewnienia pełnej 
opieki nad wychowankami stwierdzono w dwóch bursach. W jednej z nich nieoddzielenie 
pomieszczeń bursy od schroniska młodzieżowego spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa 
wychowanków, a w drugiej kierownictwo w sposób rażący naruszyło obowiązki statutowe 
placówki, wykwaterowując wychowanków w trakcie tygodnia nauki szkolnej, w związku 
z udostępnieniem miejsc noclegowych uczestnikom imprez organizowanych w powiecie. 
W dziesięciu jednostkach opieka w porze nocnej sprawowana była przez jednego wychowawcę, 
w  tym w  dwóch wychowawcom powierzono opiekę nad 116 i  151 wychowankami. 
W dwóch opieka w porze nocnej była sprawowana przez osoby nieposiadające kwalifikacji 
pedagogicznych. W czterech wychowankowie zobowiązani byli do opuszczania jednostki 
w ostatnim dniu zakończenia zajęć lekcyjnych w tygodniu, bez względu na ewentualną 
potrzebę pozostania w soboty i niedziele. Stwierdzono różnice w jakości warunków 
lokalowych pobytu wychowanków. 

Na terenie wszystkich skontrolowanych burs i internatów miały miejsce przypadki naruszania 
regulaminu i zjawiska patologiczne. Policja interweniowała w 14 z nich (82%). Wychowawcy 
i dyrektorzy podejmowali właściwe działania, mające na celu przeciwdziałanie patologiom, 
w szczególności poprzez egzekwowanie kar regulaminowych, działalność wychowawczą 
w internatach i zespołów wychowawczych w bursach (w siedmiu spośród ośmiu). W pięciu 
jednostkach (29%) nie zainstalowano oprogramowania zabezpieczającego wychowanków  
przed dostępem do treści internetowych, mogących stanowić zagrożenie do ich prawidłowego 
rozwoju lub oprogramowanie to nie w pełni spełniało swoją funkcję7.              [str. 20–22, 25–27]

4  Gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasta na prawach powiatu i szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiaty.

5  Z 174.079 w roku szkolnym 2012/2013 do 166.804 w roku 2014/2015.

6  Z 46.922 w roku szkolnym 2012/2013 do 48.097 w roku 2014/2015.

7  Wyniki kontroli pokrywają się z informacjami, pozyskanymi na potrzeby kontroli w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK od 331 burs i internatów prowadzonych przez miasta na prawach powiatu i powiaty. Wynikało z nich, że w roku 
szkolnym 2014/2015 w 56,2% ankietowanych burs i internatów opiekę w porze nocnej sprawował jeden wychowawca, 
a  w  14,2% – osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych. Pozostanie wychowankom w  soboty i  niedziele 
umożliwiało 52,3% ankietowanych. Przypadki patologii i naruszenia regulaminu w roku szkolnym 2014/2015 wystąpiły 
w 77,6% ankietowanych burs i internatów. W grupie tej 82,1% jednostek wykazało, że dotyczyły one palenia tytoniu, 
68,1% – spożywania alkoholu, 51,4% – zakłócania ciszy nocnej, 34,2% – samowolnego opuszczenia bursy lub internatu, 
23% – kradzieży.
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2) Wychowawcy skontrolowanych burs i internatów współpracowali z rodzicami i szkołami, 
mimo że w części z nich nie uregulowano statutowych form takiej współpracy. Tylko w jednej 
skontrolowanej jednostce w sposób zorganizowany zbierano informacje od rodziców 
o ewentualnych potrzebach kształcenia specjalnego, a pięć (29%) posiadało udogodnienia 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W jednej spośród siedmiu, w których byli 
zakwaterowani wychowankowie przewlekle chorzy, nie wyznaczono spośród wychowawców 
osób do nadzorowania przyjmowania leków przez wychowanków, a podawanie leków  
nie było odnotowywane8.                                                                                                         [str. 22–25, 27]

3) Dyrektorzy szkół organizowali pracę internatów, wybiórczo stosując przepisy 
rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek9 oraz inne przepisy dotyczące 
burs. Wynikało to stąd, że obowiązujące regulacje prawne nie określają zadań internatów 
szkolnych w zakresie opieki i wychowania, sposobu ich wykonywania, warunków pobytu 
w nich uczniów10 oraz zasad dokumentowania prowadzonej w nich działalności opiekuńczo- 
-wychowawczej. Kontrola NIK wykazała brak istotnych różnic między bursą i  internatem 
w zapewnieniu opieki uczniom kształcącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Nie stosowano 
w praktyce zasady przyjęć do internatów wyłącznie uczniów szkoły lub zespołu szkół, których 
częścią był internat. W badanym okresie właściwe kuratoria oświaty nie prowadziły nadzoru 
pedagogicznego w formie kontroli i ewaluacji w żadnym z dziewięciu skontrolowanych 
internatów.                                                                                                                                             [str. 18–20, 28]

4) Skontrolowane bursy i internaty, mieściły się w budynkach, z których nie wszystkie spełniały 
obowiązujące normy, jednak nie modernizowano ich w pełni ze względu na brak wystarczających 
środków finansowych JST. W 76% (13) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewniania 
wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, utrzymania obiektów 
budowlanych w odpowiednim stanie technicznym oraz przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Dyrektorzy w szczególności nie dokonywali rocznych przeglądów 
i sprawdzeń stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych (w jednej nie sprawdzano 
stanu technicznego instalacji gazowej), nie realizowali zaleceń wynikających z ustaleń kontroli 
technicznej, a  także nie przekazali organom prowadzącym kopii protokołów z kontroli 
bezpieczeństwa i higieny oraz nie powiadomili ich o wypadkach wychowanków. W dziewięciu 
jednostkach (53%), w których kontrola NIK wykazała nieprzestrzeganie przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, m.in. nie wyposażono obiektów w wymagany przepisami system sygnalizacji 
pożarowej lub/oraz dźwiękowy system ostrzegawczy, a także nie przeprowadzano corocznie 
praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. W trzech przypadkach stwierdzono także 
znaczne (ponad czteroletnie) opóźnienia w wykonaniu decyzji komendantów państwowej 
straży pożarnej, w których nakazano wyeliminowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa 
wychowanków związanych ze stanem budynków. Opóźnienia były spowodowane 
nieuzyskaniem środków finansowych na ten cel od JST.                                                          [str. 28–31]

8  Z informacji, uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, wynikało, że w 28,7% burs i internatów w roku 
szkolnym 2014/2015 zakwaterowano wychowanków przewlekle chorych, a 10,3% (34) nie posiadało informacji,  
czy byli w nich tacy wychowankowie. Tylko 21,5% posiadało wejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a  13,6% – toaletę i  prysznic przystosowane do potrzeb tych osób. Osoby niepełnosprawne ruchowo były  
w 25 (7,6%) jednostkach, lecz tylko siedem spełniało łącznie powyżej wskazane warunki.

9  Przepisy te nie mają zastosowania do internatów.

10  W załącznikach do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół określono jedynie zasady ustalania liczby 
wychowanków w grupie wychowawczej i minimalny tygodniowy wymiar zajęć, wskazano, że w internacie może być 
opiekun nocny oraz że szczegółowa organizacja internatu powinna być uregulowana w statucie szkoły.
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5) We wszystkich skontrolowanych bursach i internatach wychowawcy posiadali wymagane 
kwalifikacje. W ośmiu (47%) kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie uregulowań 
statutowych, a w rekrutacji do trzech burs nie stosowano obowiązujących (od 18 stycznia 2014 r.) 
kryteriów przyjęć. W 11 (64%) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podawania  
do SIO danych dotyczących liczby zakwaterowanych osób. W przypadku sześciu, niezgodnie  
ze stanem faktycznym podano dane dotyczące liczby wychowanków na dzień 30 września,  
co skutkowało zawyżeniem, łącznie o 120,1 tys. zł, kwoty subwencji oświatowej przypadającej 
na tych wychowanków dla trzech JST na lata 2013–2015 oraz zaniżeniem, o 183,9 tys. zł,  
dla jednej JST na 2015 r. Wynikało to z nierzetelnej weryfikacji przez JST danych dotyczących 
liczby wychowanków w bazie SIO. Podawanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych 
dotyczących liczby wychowanków miało związek z niejednolitym sposobem uznawania osób 
przyjętych za wychowanków, ponieważ część burs i  internatów wykazywała w SIO dane 
na podstawie innych kryteriów niż faktyczne zakwaterowanie wychowanka11.          [str. 31, 34, 42–43]

6) Niepełne wykorzystanie miejsc, na dzień 30 września (i średnioroczne), wystąpiło w 11 bursach 
i internatach. W ciągu roku szkolnego wykorzystanie ich przez wychowanków znacznie spadało. 
Ze względu na brak normy prawnej dotyczącej zasad obliczania liczby miejsc zakwaterowania 
w bursach i internatach, obliczano i podawano liczbę tych miejsc organom prowadzącym  
oraz do SIO w oparciu o różne kryteria12. W 12 podmiotach (70%) stwierdzono różnice 
w zakresie liczby miejsc ustalonej w zależności od zastosowanego kryterium, wynoszące 
(w niektórych przypadkach) od 40 do 11413. W jednym internacie zaniżenie liczby miejsc 
w stosunku do liczby zakwaterowanych osób umożliwiło kierownictwu niestosowanie 
przepisów dotyczących wyposażenia obiektów, o liczbie powyżej 200 miejsc noclegowych, 
w system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system ostrzegawczy, określonych w § 28 ust. 1 
pkt 11 i § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
Zróżnicowany sposób wyliczania miejsc zakwaterowania spowodował także, że JST 
niejednolicie określały koszt utrzymania miejsca w bursach, niezbędny do ustalenia opłaty 
rodziców na podstawie § 63 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek.   
                                                                                                                                                           [str. 32–34]

7) Rachunek dochodów własnych posiadało 10 skontrolowanych jednostek (59%)14. 
Dochody budżetowe i własne uzyskiwano m.in. z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie  
oraz usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej, w  szczególności 
z zakwaterowania osób innych niż wychowankowie, a przeznaczano na wydatki bieżące15 
i  inwestycyjne. W latach 2012–2014 skontrolowane bursy i szkoły z  internatem uzyskały 
w rozdziale 85410 łączne dochody (budżetowe i własne) w kwocie 24.766,6 tys. zł, a poniosły 
wydatki w kwocie 76.830 tys. zł. Średnia relacja dochodów do wydatków wynosiła 29%.  
                                                                                                                                                     [str. 35–36]

11  Niejednolity sposób uznawania osoby przyjętej za wychowanka wynikał także z informacji burs i internatów, uzyskanych 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

12  Według liczby łóżek w obiekcie, podzielenia metrażu powierzchni mieszkalnej przez 5 m2, liczby miejsc wykazanej 
w dokumentacji projektowej budynku.

13  Zróżnicowany sposób obliczania liczby miejsc wynikał także z informacji burs i  internatów, uzyskanych w trybie  
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

14  Według informacji ankietowanych 48,3% z nich posiadało rachunek dochodów własnych.

15  Z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.
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8) Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami  
w 10 bursach i internatach (59%), które dotyczyły w szczególności: ustalania oraz zwalniania 
z opłat za zakwaterowanie (pięć), sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia rachunkowości 
i planowania dochodów (sześć), podatku od towarów i usług (cztery). Dyrektorzy szkół  
lub placówek ustalali opłaty za zakwaterowanie i udzielali zwolnień z tych opłat, mimo że 
należało to do kompetencji organów prowadzących16. Błędy w sprawozdawczości budżetowej, 
wynikające z nieprawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej i skutkujące nierzetelnym 
przedstawieniem stanu dochodów i wydatków, polegały na zaniżaniu lub zawyżaniu kwot 
dochodów i wydatków w sprawozdaniach budżetowych Rb-34, Rb-27S i Rb-28S za lata 2012–2014 
w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne. Dochody i wydatki w kwocie łącznej 707,2 tys. zł, 
które powinny być w tym rozdziale, ujęto w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.  
Z kolei dochody i wydatki w kwocie łącznej 9.159 tys. zł ujęto w rozdziale 85410 zamiast 
w innych rozdziałach. Niezgodnie z przepisami ustawy o ptu faktury z tytułu świadczenia usług 
zakwaterowania i wyżywienia osób innych niż wychowankowie były wystawiane nieterminowo, 
a ewidencja sprzedaży była prowadzona nierzetelnie lub w ogóle jej nie prowadzono.  
                                                                                                                                                                [str. 36–39]

9) Dziesięć burs i internatów (59%) oferowało, w okresie ferii lub w trakcie roku szkolnego, usługi 
zakwaterowania osobom innym niż wychowankowie. W dwóch nierzetelnie prowadzona 
była dokumentacja związana ze świadczeniem tych usług oraz brak było ustalonego 
cennika świadczonych usług, co uniemożliwiało weryfikację prawidłowości opłat za usługi 
udokumentowane fakturami. W jednej stwierdzono, że 36 faktur (z 42 zbadanych) na łączną 
kwotę 747,2 tys. zł, z tytułu usług noclegowych i gastronomicznych, wystawiono na rzecz 
stowarzyszeń, których prezesami byli pracownicy bursy, zaś księgi rachunkowe stowarzyszeń 
były prowadzone przez główną księgową i  zastępcę głównej księgowej tej placówki.  
                                                                                                                                                                    [str. 33, 37–38]

10) Liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
skontrolowane siedem JST spadła w badanym okresie o 4,2% (z 174.079 w roku szkolnym 
2012/2013 do 166.804 w 2014/2015). Co czwarty z nich pobierał naukę poza miejscem 
stałego zamieszkania (od 27,0% do 28,8%), a ich liczba wzrosła w tym czasie o 2,5%  
(z 46.922 do 48.097). Bursy i internaty zapewniały zakwaterowanie co dziesiątemu uczniowi 
pobierającemu naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Podczas gdy w miastach na prawach 
powiatu zainteresowanie wychowanków zamieszkaniem w bursach i internatach przekraczało 
o 23,4% liczbę dostępnych miejsc i wykorzystanie miejsc wynosiło 97%, zainteresowanie 
zakwaterowaniem w tych jednostkach prowadzonych przez powiaty było o 13,8% niższe  
od liczby dostępnych miejsc, a ich obłożenie wyniosło 81,2%. Spośród siedmiu skontrolowanych 
JST jedna zreorganizowała sieć burs i internatów w badanym okresie, wskutek czego nastąpił 
wzrost wykorzystania miejsc przez wychowanków. Pozostałe prowadziły działania w zakresie 
ulepszenia bazy lokalowej, w związku z czym w przypadku dwóch nastąpił realny wzrost liczby 
wychowanków.                                                                                                                                      [str. 39–40]

16  Stanowiło to naruszenie § 63 ust. 5 i 8 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek oraz art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Z  informacji uzyskanych od jednostek nieobjętych kontrolą wynikało,  
że wysokość stawek opłat została ustalona przez dyrektora placówki lub inny organ (nie przez JST) w 159 (53,7%) bursach 
i internatach.
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 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Brak w powszechnie obowiązujących przepisach minimalnego standardu świadczonych 
usług i warunków pobytu w bursach i  internatach utrudnia zorganizowanie w kraju 
jednolitego systemu opieki nad uczniami w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania. Powoduje to ograniczanie przez organy prowadzące środków finansowych 
na organizację i warunki lokalowe tych jednostek, ze szkodą dla działalności opiekuńczo- 
-wychowawczej. 

NIK zwraca uwagę na częste przypadki nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny, utrzymania obiektów budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej. Dyrektorzy  
oraz organy prowadzące powinny dołożyć należytej staranności w realizacji zadań wynikających 
z tych przepisów.

Zdaniem NIK, możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów z pozastatutowej 
działalności umożliwia elastyczną gospodarkę finansową burs i internatów oraz uzupełnianie 
bieżących potrzeb, w szczególności w przypadku niewystarczających środków uzyskiwanych  
od organu prowadzącego.  Jednak działalność pozastatutowa, z  której dochody 
gromadzone są na tym rachunku, nie może mieć charakteru działalności nastawionej 
na maksymalizację przychodów i utrudniać realizację zadań statutowych, a także zwalniać 
JST z obowiązku finansowania burs i internatów. Szczególnie negatywnie NIK ocenia 
przypadek wykwaterowywania wychowanków z bursy w celu osiągania dochodów z tytułu 
zakwaterowania osób innych niż wychowankowie.

Działania dyrektorów skontrolowanych burs i internatów w zakresie ustalania opłat  
za zakwaterowanie i zwalniania z nich z naruszeniem kompetencji organów prowadzących, 
a także nierzetelnego prowadzenia dokumentacji związanej z zakwaterowaniem osób 
innych niż wychowankowie, wskazują na dowolność, uznaniowość i brak transparentności, 
co sprzyja korupcji.

W celu podniesienia jakości pracy burs i internatów Minister Edukacji Narodowej powinien 
określić minimalne wymagania w zakresie opieki w tych jednostkach. W szczególności 
należy w nich uwzględnić zakres zadań opiekuńczych wynikających z rozkładu dnia  
i  ze specyficznych potrzeb wychowanków oraz minimalny standard warunków 
mieszkaniowych. Wskazane jest opracowanie ich po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania 
tych jednostek, we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Zdaniem NIK, pomocne 
w  tym zakresie mogą być rozwiązania wprowadzone dla młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- 
-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, określone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci 
w tych placówkach17.

Zdaniem NIK, zasadne jest także wprowadzenie obowiązku sprawowania opieki w porze 
nocnej przez dwóch wychowawców oraz  określenie zasad sprawowania opieki w soboty 
i niedziele nad wychowankami, którzy zgłaszają konieczność pozostania w tych dniach.

17  Dz. U. z 2015 r. poz. 1872. Rozporządzenie (opublikowane po zakończeniu kontroli) wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.
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Minister Edukacji Narodowej powinien podjąć działania legislacyjne zmierzające  
do znowelizowania ustawy o systemie oświaty i unormowania w niej statusu prawnego 
internatów szkolnych. Zdaniem NIK, celowe jest uregulowanie zasad ich działania w sposób 
analogiczny do burs. 

Niezbędne jest także określenie przez Ministra jednolitych zasad ustalania liczby miejsc 
zakwaterowania w bursach i  internatach w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad 
działania placówek oraz w załącznikach do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych 
statutów szkół.

NIK zwraca także uwagę na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej działań w celu:

 − zmiany zapisu w § 3 ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych 
statutów placówek, dotyczącego uzyskiwania opinii rady rodziców przez radę pedagogiczną 
(ze względu na niezgodność z § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców18);

 − zmiany zapisu w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o ptu, dotyczącego zwolnienia od podatku 
usług zakwaterowania w bursach, świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków  
szkół prowadzących te bursy – zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 7 uso bursa jest równorzędnym 
w stosunku do szkoły typem placówki, a szkoła nie jest organem prowadzącym bursę (stosownie 
do art. 3 pkt 5 uso).

18  Dz. U. Nr 157, poz. 1101, ze zm.
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 3.1  Charakterystyka obszaru objętego kontrolą

Zakładanie i prowadzenie publicznych burs należy do zadań własnych powiatu. Internaty mogą 
być tworzone w szkołach prowadzonych przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego, 
w zależności od warunków lokalowych. Utrzymywanie burs i internatów wynika z polityki 
oświatowej części samorządów, ze względu na możliwość zwiększenia naboru do prowadzonych 
szkół, co zapobiega ich likwidacji w sytuacji niżu demograficznego. Bursy i szkoły z internatami 
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są samorządowymi jednostkami 
budżetowymi i generują znaczące koszty.

W latach szkolnych 2012/2013–2013/201419 łączna liczba burs i internatów i dostępnych w nich 
miejsc nieznacznie zmalała w Polsce (o 2%). Wzrost nastąpił w liczbie burs, przy jednoczesnym 
spadku liczby internatów. Podobna tendencja wystąpiła w zakresie liczby miejsc wykorzystanych 
przez uczniów (spadek o 3,2% w internatach, wzrost o 5,4% w bursach).

Tabela nr 1  
Liczba burs i internatów szkolnych oraz miejsc w latach szkolnych 2012/2013–2013/2014 (według danych GUS)

Rok szkolny Liczba Miejsca Korzystający 
ogółem 

Korzystający 
uczniowie

Relacja  
korzystający/  

miejsce  
[%]

Relacja  
korzystający 

uczeń/miejsce 
[%]

1 2 3 4 5 6 7

2012/2013 774 75 720 58 297 57 058 77,0% 75,4%

internaty 589 53 126 39 427 38 604 74,2% 72,7%

bursy 185 22 594 18 870 18 454 83,5% 81,7%

2013/2014 757 73 879 58 394 56 796 79,0% 76,9%

internaty 566 50 541 38 391 37 352 76,0% 73,9%

bursy 191 23 338 20 003 19 444 85,7% 83,3%

Źródło: Dane GUS.

Łącznie w kraju w latach 2012–2014 wykonane dochody w rozdziale 85410 – Internaty i bursy 
szkolne wynosiły 417.541,6 tys. zł (w tym budżetowe: 223.971,3 tys. zł)20, zaś wykonane wydatki 
1.747.860,7 tys. zł21. W okresie tym dochody spadły o 2,6%, wydatki wzrosły o 0,5%.

19  Według danych GUS.

20  Na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-34S. W 2012 r. 140.828,9 tys. zł (w tym budżetowe: 
74.433,6 tys. zł, własne: 66.395,3 tys. zł), 2013 r. 139.570,6 tys. zł (w tym budżetowe 75.342,5 tys. zł, własne 64.228,1 tys. zł), 
2014 r. 137.142,2 tys. zł (w tym budżetowe 74.195,3 tys. zł, własne 62.946,9 tys. zł).

21  W  2012  r. 580.276,7  tys.  zł (w tym budżetowe: 513.798,8  tys.  zł, własne: 66.477,9  tys.  zł), 2013  r. 584.522,8  tys.  zł  
(w tym budżetowe 520.299,1 tys. zł, własne 64.223,7 tys. zł), 2014 r. 583.061,3 tys. zł (w tym budżetowe 520.547 tys. zł, 
własne 62.514,3 tys. zł).
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Wykres nr 1 
Dochody i wydatki burs i internatów szkolnych w latach 2012–2014 [mln zł]
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Źródło: Opracowanie własne.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Bursy i internaty szkolne

3.2.1.1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

1. Pomimo że obowiązujące przepisy nie określają zadań internatów szkolnych w zakresie 
opieki i wychowania, sposobu ich wykonywania, warunków pobytu w nich uczniów oraz zasad 
dokumentowania prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej22, z ustaleń kontroli 
wynika, że faktyczna działalność dziewięciu skontrolowanych internatów szkolnych w tym zakresie 
była prowadzona w sposób analogiczny do działalności ośmiu skontrolowanych burs. Niektórzy 
dyrektorzy szkół, organizując pracę internatów, dowolnie wykorzystywali zasady 
obowiązujące bursy, wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania 
placówek oraz innych przepisów dotyczących burs. Przykładowo: 

 y W czterech internatach, zgodnie z przepisami obowiązującymi bursy, działały zespoły wychowawcze23, w dwóch 
– takich zespołów nie było, a w trzech podobne zadania realizowały tzw. rady wychowawcze. W sześciu 
internatach (przy czym nie w każdym roku szkolnym) prowadzono, tak jak w bursie, księgi wychowanków24, 
w których odnotowano przyjęcie wychowanka do internatu, w trzech – nie prowadzono. W czterech internatach 

22  W ustawie o systemie oświaty nie pojawia się pojęcie internatu. Z przepisów rozporządzenia MEN w sprawie ramowych 
statutów szkół wynika, że internat stanowi część organizacyjną szkoły, w której zapewnia się opiekę i wychowanie uczniom 
uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. W rozporządzeniu MEN w sprawie zasad działania placówek unormowano 
status bursy jako placówki zapewniającej opiekę uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania. Internaty 
szkolne nie są placówkami w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Patrz również: przypis nr 10 na stronie 12.

23  Zespół wychowawczy przewidziany w bursie zgodnie z § 46 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek.

24  Do prowadzenia księgi wychowanków zobowiązywały bursę przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie dokumentacji 
przebiegu nauczania z 2002 r. oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. 
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stosowano zasadę kalkulacji opłaty za zakwaterowanie wychowanków zgodnie z zasadą ustalania tych opłat 
w bursie25, w trzech –w sposób zbliżony (przy czym w jednym przypadku ustalono wyższą opłatę dla uczniów 
spoza zespołu szkół z internatem26), a w dwóch nie pobierano opłat27.

W przypadku wszystkich dziewięciu skontrolowanych internatów stwierdzono, że w statutach 
zespołów szkół określono je jako odrębne jednostki organizacyjne zespołów, a nie części 
szkół, wchodzących w skład tych zespołów. Było to niezgodne z przepisami załączników  
do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół, które przewidują zorganizowanie 
internatu jako części szkoły danego typu wymienionych w rozporządzeniu, nie przewidują 
natomiast możliwości funkcjonowania internatu przy zespole szkół28. Takie uregulowania 
świadczą o faktycznym traktowaniu internatu jako bursy, która może być odrębną jednostką 
organizacyjną w zespole. Należy przy tym wskazać, że w Rejestrze Szkół i  Placówek Oświatowych29 
dyrektorzy podawali dane dotyczące ww. internatów zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, 
tj. przyporządkowując je do jednej ze szkół wchodzącej w skład zespołu, co tłumaczyli wyłącznie 
koniecznością dostosowania się do instrukcji wprowadzania danych do SIO. 

 y W związku z brakiem przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności internatu szkolnego, dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie30, skontrolowanego w trakcie kontroli rozpoznawczej, wyjaśnił  
m.in.: „Ważnym elementem pracy każdej instytucji jest spójne i logiczne prawo. Niestety […] brakuje 
jednolitych przepisów regulujących pracę internatu szkolnego.” 

Nie stwierdzono istotnych różnic w zapewnieniu w bursach i internatach opieki uczniom 
kształcącym się w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania. Zarówno skontrolowane 
internaty, jak i bursy, zapewniały uczniom całodobową opiekę, warunki do nauki, pomoc w nauce, 
warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień, warunki umożliwiające uczestnictwo 
w kulturze, sporcie i turystyce, a także realizowały te zadania we współpracy z rodzicami  
oraz szkołami, do których uczęszczali wychowankowie. Oprócz sprawowania opieki, nauczyciele 
wychowawcy prowadzili działalność wychowawczą z grupami i indywidualnymi wychowankami. 

Kontrola wykazała, że nie stosowano w praktyce zasady przyjęć do internatów wyłącznie 
uczniów szkoły lub zespołu szkół, których częścią był internat, co w ocenie części organów 
prowadzących stanowiło podstawową różnicę między bursą a internatem ze względu 
na przepisy załączników do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół, z których 
wynika, że internat jest częścią szkoły danego typu. Spośród dziewięciu skontrolowanych 
internatów sześć przyjmowało uczniów z innych szkół, przy czym np. w przypadku Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (ZSME w Żywcu), spośród 51, 57 i 49 wychowanków 
internatu zakwaterowanych w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/201531, uczniami ZSME 
w Żywcu było tylko odpowiednio: 2, 3 i 2 osoby (4%, 5%, 4%)32.

25  Określoną w § 63 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek.

26  Internat w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach.

27  Internaty w dwóch skontrolowanych zespołach szkół w Sanoku.

28  Por.: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2013 r. (II SA/Go 584/13).

29  Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) prowadzony w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o systemie informacji 
oświatowej.

30  Kontrola rozpoznawcza nr R/14/009 – Sprawowanie opieki w bursach i internatach szkół prowadzonych przez Miasto Chełm 
w internacie Technikum Nr 5 w Chełmie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

31  Według stanu na 30 września danego roku szkolnego.

32  W pozostałych pięciu internatach: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku (ZSZ Nr 9 w Gdańsku) uczniowie ZSZ Nr 9 w Gdańsku 
stanowili odpowiednio w latach szkolnych: 5%, 8%, 8%; Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku (ZS Nr 2 w Sanoku): 75%, 63%, 38%, Zespołu 
Szkół Nr 4 w Sanoku (ZS Nr 4 w Sanoku): 49%, 44%, 72%; Zespołu szkół Gastronomicznych w Warszawie (ZSG w Warszawie):  
28%, 38%, 36%; Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku (ZSHE w Białymstoku): 45%, 46%, 55%. Wyłącznie  
uczniów zespołu szkół z internatem przyjmowano do internatów w: Zespole Szkół we Wronkach (ZS we Wronkach), Zespole 
Szkół Nr 2 w Szamotułach (ZS w Szamotułach), Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (ZSAiO w Żywcu).
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Ustalenia kontroli wskazują, że jedyną istotną różnicą w działalności internatu i bursy jest 
usytuowanie organizacyjne internatu, które umożliwia bezpośrednią współpracę nauczycieli 
szkoły i wychowawców. Bursa jest organizowana dla uczniów z  różnych, niezależnie 
działających, szkół z terenu danej JST.

Potwierdziły to opinie dyrektorów komórek organizacyjnych urzędów JST właściwych 
w sprawach oświaty, uzyskane w trakcie kontroli NIK. 

 y Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku wskazał m.in., iż w przypadku internatu 
przynależność do konkretnej szkoły sprzyja stałym codziennym kontaktom z nauczycielami, wychowawcami 
szkolnymi i pedagogiem, co ułatwia szybkie diagnozowanie trudności szkolnych, a internat ma pozytywny 
wpływ na lepszą frekwencję na zajęciach. Dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa 
wyjaśniła m.in., że organizacja internatu przy szkole umożliwia przepływ informacji na temat wychowanków, 
ułatwia dostęp do ich rodziców oraz zapewnia dostęp do infrastruktury szkoły, bursa z kolei jest środowiskiem 
znacznie bardziej różnorodnym i lepiej przygotowującym do życia w zróżnicowanym i wielokulturowym 
społeczeństwie. Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin wyjaśnił 
m.in., że zjawisko niżu demograficznego może powodować problemy z wykorzystaniem miejsc w internacie 
przez uczniów danej szkoły, bursy z kolei umożliwiają zakwaterowanie uczniów z różnych szkół. Zauważył 
jednocześnie, że w celu dostosowania zasad działania internatów do obowiązujących przepisów prawa, 
jak również mając na uwadze potrzebę zapewnienia racjonalnego wykorzystania miejsc, podjęto 
w Urzędzie Miasta Lublin decyzję o utworzeniu z dniem 1 września 2013 r. burs szkolnych w miejsce trzech 
internatów funkcjonujących w zespołach szkół. W ciągu ostatnich lat obserwowano zarówno wzrost liczby 
wychowanków, jak i liczby miejsc.

2. Kontrola NIK wykazała w jednej bursie szczególnie rażące naruszenie obowiązków 
statutowych w zakresie zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w trakcie 
pobierania nauki33. Polegało ono na wykwaterowywaniu wychowanków w dniach nauki szkolnej 
w celu zwolnienia miejsc dla uczestników imprez organizowanych w powiecie i uzyskania 
dodatkowych dochodów własnych przeznaczonych na działalność placówki.

 y W trakcie tygodnia nauki szkolnej, w Bursie Szkolnej w Puławach, działającej w strukturze Regionalnego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (RCKU), w dniach od 28 do 31.10.2014 r. (od wtorku  
do piątku), z powodu zakwaterowania w Bursie uczestników turnieju piłki nożnej, podjęto działania w celu 
wykwaterowania około 240 wychowanków, w efekcie których 155 osób opuściło Bursę, a około 80 osób  
(które chciało uczęszczać do szkół) zostało umieszczonych w ograniczonej liczbie pokoi. Jednocześnie 
dyrekcja przekazała pisma do szkół z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności wykwaterowanych uczniów 
podczas zajęć szkolnych. Analogiczna sytuacja wystąpiła w trakcie tygodnia nauki szkolnej, w okresie 
od 24 do 25 kwietnia 2014 r. (czwartek, piątek), kiedy, z powodu zakwaterowania w Bursie w tym czasie 
uczestników olimpiady geograficznej, wykwaterowano z niej 48 wychowanków. Dyrekcja przekazała pisma 
z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności podczas zajęć szkolnych 32 uczniów. 

W innej bursie (Bursa w Zespole Placówek w Szamotułach), w związku z nieoddzieleniem pomieszczeń 
Bursy od pomieszczeń całorocznego schroniska młodzieżowego, co stanowiło naruszenie 
§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek, wystąpiły przypadki niezapewnienia 
bezpiecznej opieki wychowankom spowodowane pobytem osób zakwaterowanych w schronisku34. 

3. Mimo zasadniczych podobieństw w działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji 
17 skontrolowanych jednostek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom kształcącym 
się w szkołach poza miejscem zamieszkania, kontrola wykazała zróżnicowany poziom jakości  

33  Zgodnie z § 44 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek bursa zapewnia wychowankom całodobową 
opiekę. Art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły/placówki odpowiedzialny jest w szczególności  
za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

34  Wskazywały na to m.in. zapisy w dokumentacji dotyczące np. gości schroniska pijących alkohol czy gościa schroniska 
podglądającego wychowanki wchodzące do łazienki.
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prowadzonych działań i warunków w tym zakresie (dotyczących opieki w porze nocnej, 
w soboty i niedziele, nad wychowankami przewlekle chorymi i ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, bazy lokalowej). 

4. Opieka w porze nocnej sprawowana była na ogół od 22.00 do 6.00 w formie tzw. dyżuru nocnego 
wychowawcy35. W 10 skontrolowanych jednostkach dyżur nocny był sprawowany przez jednego 
wychowawcę, w dwóch – przez pracownika administracyjnego36, w przypadku pięciu – dwóch 
wychowawców lub wychowawcę wspólnie z pracownikiem niepedagogicznym37. Co najmniej 
dwie osoby sprawowały opiekę w przypadkach, gdy w skontrolowanej jednostce była duża liczba 
wychowanków. Na przykład w Bursie Szkolnej w Puławach jeden wychowawca i jeden pracownik 
niepedagogiczny sprawowali w badanym okresie opiekę w nocy nad odpowiednio: 203, 230  
i 235 wychowankami, a w Internacie ZSZ Nr 9 w Gdańsku dwóch wychowawców sprawowało 
opiekę nad 180 wychowankami. W ocenie NIK sprawowanie dyżuru nocnego przez jedną 
osobę kolidowało z koniecznością podejmowania doraźnych działań w przypadku nagłego 
zachorowania wychowanka. Na przykład: 

 y W Bursie w Gdańsku wychowawca na dyżurze nocnym miał pod opieką około 100 wychowanków, a w przypadku 
choroby wychowanka wzywano dodatkowego wychowawcę lub wicedyrektora, aby pojechał z chorym  
do placówki opieki zdrowotnej; w Bursie Nr 1 w Warszawie, w której przebywało średnio 128 wychowanków, 
dyżur nocny pełniony był przez jedną wychowawczynię, w sytuacji konieczności udania się do szpitala 
z wychowankiem w porze nocnej, dyżur nad pozostałymi wychowankami pełnił dyrektor, informowany  
przez wychowawcę o zdarzeniu. Z kolei w internacie ZSG w Warszawie dyrektor zawarł umowę zlecenie z osobą 
fizyczną (do kontaktów w nagłych przypadkach), która na każde wezwanie stawiała się w placówce w trybie 
pilnym i towarzyszyła wychowankowi w drodze do szpitala. 

Zdaniem NIK, niewłaściwe w punktu widzenia jakości i skuteczności opieki, było sprawowanie 
opieki nocnej nad wychowankami w dwóch jednostkach wyłącznie przez osoby nieposiadające 
kwalifikacji pedagogicznych38, a także opieka jednego wychowawcy w porze nocnej, 
w szczególności w dwóch jednostkach, w których zakwaterowanych było średnio od 116  
do 151 wychowanków39.

W sytuacji, kiedy w bursie lub internacie dyżurowały dwie osoby (w tym co najmniej jeden 
wychowawca) działania miały charakter zorganizowany i skuteczny (np. w Internacie ZSHE 
w Białymstoku pracownik recepcji asystował w trakcie transportu do szpitala wychowanka,  
a w tym czasie opiekę pozostałym wychowankom zapewniał wychowawca). 

Dobre praktyki 

Dobrą praktyką było zorganizowanie opieki w porze nocnej w sposób umożliwiający 
sprawowanie opieki przez co najmniej dwie osoby, w tym jednego wychowawcę.

35  Zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek opiekę w bursie w porze nocnej sprawuje wychowawca 
grupy wychowawczej, w  uzasadnionych przypadkach opiekę w  porze nocnej może sprawować osoba niebędąca 
wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy. W załącznikach do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów 
szkół określono, że za zgodą organu prowadzącego w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.

36  Bursa w Szamotułach, ZS Nr 2 w Szamotułach.

37  Bursa w Puławach, Internat ZSHE w Białymstoku – jeden wychowawca i jeden pracownik administracyjny, Bursa Szkolna 
w Białymstoku, Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku – dwóch wychowawców.

38  Bursa i Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach. W Bursie w Szamotułach opieka nad odpowiednio 41, 55 i 64 uczniami sprawowana 
był przez osobę zatrudnioną na stanowisku recepcjonisty/opiekuna nocnego. Dyrektor wyjaśnił, że nie uzyskał zgody 
organu prowadzącego na zatrudnienie dodatkowych wychowawców.

39  Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Internat ZS Nr 1 we Wronkach.
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Spośród 331 nieobjętych kontrolą burs i  internatów, które wypełniły formularz ankiety NIK,  
97 (29,3%) podało, że w roku szkolnym 2014/2015, w porze nocnej, w trakcie jednego dyżuru, 
opiekę sprawowały co najmniej dwie osoby. W 186 (56,2%)40 jednostkach opiekę sprawował 
jeden wychowawca. Ponadto w 47 (14,2%, w tym 38 internatach) – tylko jeden pracownik 
administracyjno-obsługowy. 

5. Spośród skontrolowanych 17 burs i internatów 13 umożliwiało pozostanie wychowankom 
w soboty i niedziele (w tym dwa internaty przez trzy weekendy w miesiącu41), a 12 – zapewnienie 
nad nimi opieki przez wychowawcę42. W przypadku trzech jednostek43 podczas weekendów 
pracowali także pracownicy administracyjno-obsługowi, co umożliwiało wychowankom korzystanie 
z wyżywienia i było m.in. związane z zakwaterowaniem cudzoziemców, którzy nie wyjeżdżali  
do domów. 

W czterech jednostkach44 istniał obowiązek wykwaterowania się w ostatnim dniu zakończenia 
zajęć lekcyjnych w tygodniu, bez względu na ewentualną potrzebę lub konieczność 
pozostania wychowanka w tych dniach. Przypadki naruszenia uprawnień wychowanka, 
stwierdzono w Bursie Szkolnej w Sanoku, w której istniał obowiązek wyjazdu do domu rodzinnego 
w każdy weekend45. Jednocześnie Bursa prowadziła sprzedaż noclegów dla studentów studiów 
zaocznych z piątku na sobotę, którzy korzystali z pokoi zajmowanych przez wychowanków Bursy, 
a wychowankowie zobowiązani byli na ten czas zamykać własne rzeczy w szafach. 

Spośród ankietowanych 331 burs i internatów nieobjętych kontrolą, tylko 47,7% (158) podało,  
że zapewnia się w nich opiekę wychowankom przez siedem dni w tygodniu lub od poniedziałku 
do piątku, z możliwością pozostania w soboty i niedziele (w uzasadnionych przypadkach). 

Nieprowadzenie działalności statutowej w soboty i niedziele oraz zatrudnianie jednej osoby 
do opieki w nocy było w szczególności spowodowane brakiem wystarczających środków 
finansowych JST na zatrudnienie dodatkowej kadry wychowawców lub pracowników obsługi.

6. Obowiązujące przepisy stanowią, że w statucie bursy powinien być określony zakres pomocy 
wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającym stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a ujęte w statucie zasady rekrutacji powinny 
uwzględniać potrzeby tych wychowanków46. Zarówno w bursach, jak i internatach, liczebność grupy 
wychowawczej jest uzależniona od liczby tych wychowanków47.

40  W tym 152 internaty i 34 bursy.

41  Internat w ZSAiO w Żywcu, Internat w ZSG w Warszawie.

42  Zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek bursa prowadzi działalność przez cały rok 
szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

43  Bursa Szkolna w Puławach, Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku, Bursa w Gdańsku.

44  Bursa Szkolna w Sanoku, Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

45  W przypadku burs, ze względu na przepisy § 44 pkt 1 oraz § 51 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania 
placówek, taka praktyka świadczy o naruszaniu statutowych obowiązków placówki.

46  Zgodnie z § 8 i § 9 załącznika nr 8 do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów placówek.

47  W świetle § 47 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek liczba wychowanków w grupie 
wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach 
w sprawie ramowych statutów szkół, dopuszcza się tworzenie grup wychowawczych integracyjnych, w których liczba 
wychowanków nie może być większa niż 20, w tym do 5 wychowanków niepełnosprawnych. Zgodnie z załącznikami  
do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów szkół (Załączniki: nr 2 – § 9 ust. 3, nr 3, nr 4 i nr 5 – § 11 ust. 3, nr 5a – § 12 
ust. 3, nr 5b – § 13 ust. 3, nr 5c – § 10 ust. 3, nr 5d i 5e – § 12 ust. 3) liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej 
wychowanków niepełnosprawnych powinna odpowiadać liczbie uczniów w oddziale specjalnym.
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Tylko w jednej placówce (Bursie Szkolnej w Białymstoku) w sposób zorganizowany zbierano 
informacje rodziców o ewentualnych potrzebach kształcenia specjalnego oraz proszono  
o ich dokumentowanie poprzez złożenie kopii orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 y Dla uczniów o takich potrzebach przygotowano jedną grupę integracyjną. W latach szkolnych 2012/2013–2014/2015 
do Bursy przyjęto odpowiednio dwóch, pięciu i trzech wychowanków z orzeczeniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, których umieszczono w grupie integracyjnej. Na podstawie przekazanych przez rodziców orzeczeń, 
wychowawcy grupy opracowali indywidualne plany pracy z wychowankiem, uwzględniające zalecenia 
poradni pedagogiczno-psychologicznych zawarte w orzeczeniach. 

W pozostałych jednostkach nie proszono rodziców o przedłożenie kopii orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego podczas przyjmowania wychowanka, co wyjaśniano m.in. brakiem 
stosownych podstaw prawnych (ustawą o ochronie danych osobowych). W związku z brakiem 
informacji o wychowankach, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 
pracy i wychowania, nie uwzględniano takich wychowanków przy ustalaniu liczby wychowanków 
w grupie wychowawczej oraz w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zdaniem NIK, 
wychowawcy, w przypadku uzyskania zgody rodziców, w pracy opiekuńczo-wychowawczej 
z wychowankiem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania, powinni uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz znać, opracowany 
dla niego w szkole, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny48.
7. W 10 skontrolowanych jednostkach zatrudniona była pielęgniarka (w tym dwóch – higienistka), 
a odrębny pokój dla chorych wychowanków (izolatkę) posiadało 11. 

189 (57,1%) burs i internatów, które wypełniły formularz ankiety NIK, podało, że w roku szkolnym 
2014/2015 w placówce lub w zespole szkół/placówek zatrudniono pielęgniarkę, a 197 (59,5%) 
poinformowało o posiadaniu izolatki.

Informacje o stanie zdrowia wychowanków uzyskiwano w 15 jednostkach z oświadczeń rodziców 
podawanych w kwestionariuszach przyjęcia. Generalnie w ramach procedur obowiązywały zasady, 
że po zgłoszeniu przez wychowanków dolegliwości zdrowotnych wychowawcy zobowiązani byli 
m.in. do poinformowania rodziców49 i dyrektora, zarejestrowania wychowanków do przychodni 
lub wezwania pogotowia ratunkowego (udzielenia pierwszej pomocy), a także odizolowania 
wychowanka z wyraźnymi objawami choroby. Zasadą było także, że chorzy wychowankowie  
byli przez rodziców zabierani do domów rodzinnych.
Analiza działań wychowawców w sytuacjach nagłego zachorowania wychowanków, 
przeprowadzona na podstawie badania wybranych przypadków, wykazała, że we wszystkich 
skontrolowanych bursach i internatach działania te były zgodne z przyjętymi procedurami. 

 y Spośród badanych przypadków, w których wezwano pogotowie ratunkowe, charakterystyczny był przypadek, 
który miał miejsce w Internacie ZS Nr 2 w Sanoku w 2014 r. Wychowanek zgłosił wychowawcy, pełniącemu 
dyżur w internacie, niepokojące zachowanie swojego kolegi. Wychowawca stwierdził, iż wychowanek (osoba 
niepełnoletnia) ma objawy podobne do stanu przedzawałowego, m.in. drgawki, przyśpieszone bicie serca, 
suchość w ustach, zamazany obraz przed oczami. W związku z tymi objawami wychowawca telefonicznie wezwał 
pogotowie ratunkowe. W międzyczasie wychowanek przyznał się do wypicia dwóch butelek piwa i zażycia 
narkotyku, który podali mu starsi koledzy z Internatu. Wychowanek został przewieziony do szpitala, zaś o zajściu 
zostali zawiadomieni rodzice. Po godzinie 21.00 do Internatu powrócili trzej wychowankowie, którzy podali 
koledze alkohol i narkotyk (przyznali się, że to zrobili). Została wezwana Policja, która przebadała ich na obecność 

48  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414). Od dnia 
1 września 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).

49  Ewentualnie wezwaniu ich do przyjazdu celem wyrażenia zgody na przeprowadzenie niezbędnych badań medycznych.
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alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że byli trzeźwi, ale przyznali się do spożywania wcześniej 
alkoholu i zażywania narkotyków. Decyzją dyrektora trzech wychowanków, odpowiedzialnych za podanie 
koledze alkoholu i narkotyku, zostało skreślonych z listy mieszkańców Internatu. Sprawą zajął się Wydział 
ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. 

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że wychowankowie przewlekle chorzy byli zakwaterowani 
w siedmiu jednostkach. W jednej nie wyznaczono spośród wychowawców osób do nadzorowania 
przyjmowania leków przez wychowanków, a podawanie leków nie było odnotowywane50.  
Osiem (47%) spośród 17 posiadało informację na temat postępowania z dzieckiem przewlekle 
chorym zawartą w informatorze pt. One są wśród nas51. 

Dobre praktyki

Zdaniem NIK dobrą praktyką, zwiększającą otwartość burs i internatów na potrzeby dzieci 
przewlekle chorych jest uzyskiwanie od rodziców informacji o takich wychowankach, 
a także uwzględnianie w organizacji pracy potrzeb tych wychowanków. 

Z danych NIK zebranych od 331 nieobjętych kontrolą burs i internatów, wynika, że wychowankowie 
przewlekle chorzy byli w  95 jednostkach (28,7%), a  34 (10,3%) nie posiadały informacji,  
czy zakwaterowano w nich wychowanków przewlekle chorych52. 

8. Wychowawcy skontrolowanych burs i  internatów współpracowali z  rodzicami, 
systematycznie lub w miarę bieżących potrzeb, w formie kontaktów indywidualnych i spotkań 
grupowych, wzywano rodziców w formie pisemnej lub telefonicznej w nagłych przypadkach. 
Kontakty odbywały się najczęściej z inicjatywy wychowawców lub kierownictwa. W związku 
z pracą wychowawczą, podejmowano działania w celu uzyskiwania informacji o ocenach 
i frekwencji wychowanków ze szkół, przy czym dane te uzyskiwano często na podstawie 
informacji przekazywanych przez wychowanków, a nie przez szkoły. W jednej z burs53 wystąpiły 
problemy w uzyskiwaniu informacji ze szkół, do których uczęszczali wychowankowie (szkoły 
odmawiały udzielenia informacji ze względu na ochronę danych osobowych).

W ośmiu jednostkach zapewniono odrębne pomieszczenia do nauki własnej wychowanków 
(w czterech nauka odbywała się w stałym czasie określonym rozkładem dnia, w jednej – frekwencja 
w tym czasie była kontrolowana przez wychowawców). W ramach pomocy w nauce dodatkowe 
zajęcia, w formie nieodpłatnych konsultacji z różnych przedmiotów, prowadzone były przez 
wychowawców w 11 bursach i internatach.

50  W Bursie w Szamotułach, mimo że 13 wychowanków wymagało podawania leków i przyjmowało je samodzielnie,  
bez kontroli wychowawców, nie podejmowano działań w celu skontaktowania się z rodzicami i ustalenia wspólnego 
sposobu działania w zakresie nadzoru nad podawaniem leków.

51  Dwie serie publikacji „One są  wśród nas" opracowano na  zlecenie i  ze środków MEN oraz Ministerstwa Zdrowia,  
we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Łącznie wydano 12 tytułów. Zostały przekazane, za pośrednictwem 
kuratorów oświaty, do przedszkoli i szkół oraz opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

52  Kwestia przygotowania burs i internatów na przyjmowanie dzieci przewlekle chorych i stosowania w tych placówkach 
procedur podawania leków była przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka z 8 marca 2010 r., skierowanego  
do Ministra Edukacji Narodowej. W wystąpieniu wskazano na konieczność podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania 
kwestii podawania leków dzieciom w placówkach zapewniających całodobową opiekę, które funkcjonują na podstawie 
ustawy o systemie oświaty. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi z 18 marca 2010 r. wskazał m.in., że nie ma potrzeby 
opracowania nowych regulacji, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zapewnienie dzieciom przewlekle chorym odpowiednich 
warunków pobytu w placówce należy do obowiązków dyrektora, który powinien m.in. sprawować opiekę nad uczniami  
oraz jest zobowiązany przygotować kadrę pedagogiczną i  innych pracowników do pracy z  chorym dzieckiem,  
a także stałego udzielania pomocy i wsparcia, zapewniającego dziecku optymalne warunki w trakcie pobytu w placówce.

53  Bursa w Szamotułach.
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Dobre praktyki

Dobrą praktyką było, po uzyskaniu zgody rodziców, inicjowanie współpracy ze szkołami w celu 
uzyskiwania informacji o ocenach, zachowaniu i frekwencji wychowanka.

NIK zwraca uwagę, że aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia MEN w sprawie 
dokumentacji przebiegu nauczania z 2014 r. w zakresie prowadzenia dziennika zajęć w bursie 
(§ 12 ust. 2) nie wprowadzają obowiązku wpisywania do tego dziennika danych dotyczących 
kontaktów ze szkołą, a także obecności wychowanków podczas zajęć wychowawczych 
w placówce. Zdaniem NIK, utrudnia to sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez 
dyrektora w zakresie kontroli systematyczności prowadzenia działalności wychowawczej.

9. Na terenie wszystkich burs i internatów miały miejsce przypadki naruszania regulaminu 
i zjawiska patologiczne54, jednak w stosunku do liczby zakwaterowanych wychowanków 
nie miały one znacznej skali. Miały one różny stopień szkodliwości i dotyczyły m.in. spożywania 
alkoholu przez wychowanków, kradzieży, bójek, samowolnego opuszczenia obiektu. Interwencje 
Policji, w związku z ww. zdarzeniami miały miejsce w 14 bursach i internatach (82%)55. 

Według danych uzyskanych z ankiet przypadki naruszenia regulaminu i patologii w roku szkolnym 
2014/2015 wystąpiły w 257 bursach i internatach (77,6%). Spośród nich najwięcej dotyczyło: 
palenia tytoniu – 82,1%, spożywania alkoholu – 68,1%, zakłócania ciszy nocnej – 51,4%, samowolnego 
opuszczania obiektu – 34,2%, kradzieży – 23%. Najmniej było: rozpowszechniania narkotyków  
lub innych środków odurzających – 1,9%, wejścia osób nieuprawnionych – 5,8%, bójek – 6,2%.

W celu przeciwdziałania patologiom i  naruszaniu regulaminu w  bursach i  internatach 
zainstalowano monitoring wizyjny zewnętrzny (11 jednostek) i wewnętrzny56 (15) oraz portiernię 
lub inne stanowisko służące weryfikacji tożsamości osób przebywających na terenie placówki (14). 
W  większości istniał obowiązek rejestracji wychowanków i  osób obcych wchodzących 
i wychodzących (tzw. zeszyty wyjść i zeszyty odwiedzin). 

265 (80,1%) ankietowanych burs i  internatów w roku szkolnym 2014/2015 posiadało portiernię  
lub inne stanowisko służące weryfikacji tożsamości osób przebywających na terenie placówki 
i sprawowaniu nadzoru nad wydawaniem kluczy. System monitoringu wizyjnego zewnętrznego 
posiadało 238 (71,9%), a 217 (65,6%) – system monitoringu wizyjnego wewnętrznego. Wszystkie trzy 
ww. zabezpieczenia łącznie posiadało 160 (48,3%), przy czym zabezpieczenia te były w 75% jednostek, 
w których liczba miejsc była wyższa niż 200, 64,6% – w których liczba miejsc wynosiła od 101 do 200 
i 31,8% – od 1 do 100.

W regulaminach burs i internatów określono system kar dyscyplinarnych, zakazów i nakazów, 
takich jak: upomnienie, nagana, zawieszenie prawa do zamieszkania, przeniesienie dyscyplinarne57, 
skreślenie z  listy wychowanków58. W 15 jednostkach funkcjonowały pisemne procedury 
postępowania wychowawców w przypadkach naruszenia regulaminu. 

54  Zjawiska, będące zagrożeniem dla życia społecznego, np. agresja i przemoc, picie alkoholu, nikotynizm, zażywanie 
narkotyków, różnego rodzaju zachowania przestępcze.

55  Nie było przypadków wymagających interwencji Policji w Bursie Nr 6 w Warszawie, Internacie w ZS Nr 1 we Wronkach, 
Internacie w ZS Nr 2 w Szamotułach.

56  W jednym przypadku (Internat w ZS Nr 2 w Sanoku) nagrania z kamer monitoringu wewnętrznego pomogły ustalić 
sprawcę kradzieży.

57  W Bursie w Gdańsku, która mieściła się w kilku budynkach.

58  W szczególności w takich przypadkach jak: przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie 
placówki, samowolne oddalenie, kradzież, stosowanie przemocy.
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Analiza wybranych przypadków naruszenia regulaminu wykazała, że we wszystkich 
skontrolowanych bursach i internatach w badanym okresie wychowawcy podejmowali 
prawidłowe działania związane z naruszeniem regulaminu. W ośmiu dokonano skreślenia 
z listy wychowanków z powodu m.in.: spożywania alkoholu, posiadania środków odurzających, 
kradzieży, zakłócania ciszy nocnej, samowolnego opuszczenia placówki, przemocy.

 y W pięciu jednostkach59 (29%) nie zainstalowano oprogramowania zabezpieczającego wychowanków 
przed dostępem do treści, mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, o którym mowa  
w art. 4a ustawy o systemie oświaty, lub oprogramowanie to działało w sposób niewystarczający. 

W jednej bursie wystąpiły przypadki wymierzania wychowankom kar nieokreślonych w statucie. 
 y W Bursie w Szamotułach w kontrolowanym okresie 10 wychowankom wymierzono kary nieprzewidziane  

w statucie, tj.: czasowy zakaz wychodzenia z Bursy po godz. 16:00, prace porządkowe w placówce oraz okresowy 
zakaz oglądania meczów w stołówce. W ocenie NIK w placówce nie powinno dochodzić do dowolności stosowania 
metod wychowawczych w zakresie wymierzania kar, a statutowy katalog kar ma charakter zamknięty.

10. W siedmiu spośród ośmiu skontrolowanych burs działały zespoły wychowawcze60, 
które m.in. analizowały skuteczność pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz podejmowały 
działania wobec młodzieży zagrożonej wychowawczo. We wszystkich prowadzono badania 
ankietowe wśród wychowanków w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i występowania 
zjawisk patologicznych. We wszystkich skontrolowanych internatach prowadzono pracę 
wychowawczą i dokumentowano ją w dziennikach zajęć w sposób analogiczny jak w bursach, 
w sześciu prowadzono badania ankietowe wśród wychowanków w zakresie bezpieczeństwa. 

Dobre praktyki

Zdaniem NIK, dobrą praktyką przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i naruszeniom 
regulaminu było prowadzenie działań wychowawczych poprzedzonych rozpoznaniem 
skali i  zakresu tych zjawisk w  placówce oraz ustalanie procedur ich zapobiegania,  
a także przestrzeganie zasad kontroli wyjść i wejść.

11. Powierzchnia mieszkalna przypadająca na wychowanka była zróżnicowana i wynosiła  
od 4m2 do 10 m2. W największej liczbie skontrolowanych jednostek (10) wyniosła od 5 do 6 m2, 
większa niż 6 m2 była w pięciu jednostkach, mniejsza niż 5 m2 – w dwóch61. Typowe wyposażenie 
pokoju mieszkalnego przypadające na jednego wychowanka obejmowało: tapczan, szafkę nocną 
(niekiedy biurko), krzesło, stół (do wspólnego użytku), szafę (lub półkę), przy czym niektóre bursy 
i internaty były wyposażone znacznie lepiej62. Wyposażenie było często w stanie znacznego 
zużycia. Kwaterowano wychowanków w pokojach trzy i czteroosobowych (pokoje dwuosobowe  
były tylko w czterech). We wszystkich były pomieszczenia wychowawców, świetlice (w kilku 
przypadkach spełniały jednocześnie funkcję pokoju cichej nauki) i jadalnie, 16 posiadało odrębne 
pomieszczenia socjalne, 11 – pomieszczenia do rekreacji (np. siłownie). Niektóre posiadały 
dodatkowo sale komputerowe, biblioteki, sale bilardowe, do tenisa stołowego, pracownie 
plastyczne, a także np. plac do minigolfa, wiatę z grillem i miejsce na ognisko. W internatach 
szkolnych wychowankowie mieli dostęp do obiektów sportowych szkół.

59  Bursa w Gdańsku, Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Bursa w Sanoku, Bursa w Puławach, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku.

60  W latach szkolnych 2012/2013–2013/2014 w Bursie Szkolnej w Sanoku nie działał zespół wychowawczy, co stanowiło 
naruszenie § 46 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek publicznych. 

61  W Bursie w Sanoku: od 4,55 do 4,65 m2 na wychowanka, w Bursie w Lublinie: 4,9 m2.

62  Na przykład w Internacie ZSG w Warszawie pokoje posiadały telefony wewnętrzne, w Internacie w ZSZ Nr 9 w Gdańsku 
22 posiadały własne łazienki (na 75 pokoi).
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Zdjęcie nr 1 
Czteroosobowe pomieszczenie mieszkalne wychowanków – Bursa w Zespole Placówek w Szamotułach

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 2 
Trzyosobowe pomieszczenie mieszkalne wychowanków – Bursa Szkolna w Białymstoku 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Tylko pięć (29%) skontrolowanych jednostek posiadało udogodnienia dla potrzeb dzieci 
i  młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w  postaci przystosowanego wejścia (podjazdy),  
w tym w dwóch dodatkowo były odpowiednio przystosowane toalety. 

Tylko 71 (21,5%) ankietowanych burs i internatów posiadało wejście przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a 45 (13,6%) – toaletę i prysznic przystosowane do potrzeb tych osób. 
W roku szkolnym 2014/2015 osoby niepełnosprawne ruchowo były w 25 (7,6%), przy czym tylko siedem 
z nich spełniało łącznie powyżej wskazane warunki w zakresie wejścia, toalety i prysznica.
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12. W badanym okresie ewaluacja zewnętrzna w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadzoru 
pedagogicznego63 została przeprowadzona przez właściwe kuratoria oświaty w trzech spośród 
ośmiu burs (ustalono wysoki stopień spełniania wymagań), a kontrola – w jednej bursie64. 
W żadnym z dziewięciu skontrolowanych internatów nie przeprowadzono kontroli  
lub ewaluacji zewnętrznej65. 

 y Według informacji uzyskanej z MEN66 kuratorzy oświaty przeprowadzili w roku szkolnym 2010/2011 w skali 
całego kraju 65 kontroli zgodności organizacji pracy publicznych burs z obowiązującym prawem (w 16 województwach). 
Wyniki tej kontroli, wskazały, według oceny Ministerstwa, że w 62 bursach w skali kraju (95,4%) organizacja 
pracy w kontrolowanym zakresie była zgodna z obowiązującym prawem. Z informacji MEN wynikało także, 
że w roku szkolnym 2013/2014 kuratorzy oświaty przeprowadzili 39 ewaluacji burs, a w roku 2014/2015  
(do 30 kwietnia 2015 r.) – 20 ewaluacji. Wyniki tych ewaluacji w przeważającej części burs wskazywały  
m.in., że osiągały one wysoki stopień wypełniania badanych wymagań. W informacji nie podano, że w badanym 
okresie przeprowadzono kontrole lub ewaluacje działalności internatów szkolnych.

3.2.1.2. Warunki bezpieczeństwa i higieny

1. W działalności 13 (76%) spośród 17 skontrolowanych burs i internatów wystąpiły 
nieprawidłowości w zakresie zapewniania wychowankom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pobytu, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania przepisów 
ochrony przeciwpożarowej.

2. W siedmiu skontrolowanych jednostkach NIK stwierdziła nieprawidłową realizację zadań 
wynikających z przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny, 
które polegały w szczególności na: niewłaściwym zabezpieczeniu balustrad i schodów (§ 16 ust. 1)67, 
niewłaściwym stanie technicznym urządzeń do ćwiczeń (§ 31 ust. 3)68, niezapewnieniu równej 
nawierzchni dróg, przejść i boisk (§ 7 ust. 2 pkt 2)69, nierzetelnym prowadzeniu corocznych 
kontroli obiektów w zakresie bhp70, nieprzekazaniu organowi prowadzącemu kopii protokołów 
z tych kontroli (§ 3 ust. 2)71. W dwóch jednostkach72 nie powiadomiono organu prowadzącego 
o 13 wypadkach, którym ulegli wychowankowie, w tym w przypadku ośmiu wypadków  
nie przeprowadzono wymaganego postępowania w tej sprawie oraz nie ujęto wypadków 
w rejestrze (§§ 41–50).

3. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia okresowej kontroli technicznej obiektów 
budowlanych (w rozumieniu art. 62 Prawa budowlanego) NIK stwierdziła w pięciu 
jednostkach (35%). Nie przeprowadzano rocznych przeglądów i sprawdzeń stanu sprawności  

63  W rozumieniu § 2 pkt 4 i 5 i rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluacja zewnętrzna stanowiła 
praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
(zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2015 r., obowiązującego od 1 września 2015 r., oznacza 
proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę  
lub placówkę, przeprowadzany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

64  Bursie Nr 6 w Warszawie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

65  W dwóch przypadkach kontrola lub ewaluacja przeprowadzona w zespole szkół nie obejmowała działalności internatu.

66  W piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r., przekazanym do Delegatury NIK w Lublinie.

67  Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie.

68  Bursa w  Puławach. Kontrolerzy NIK, po przeprowadzeniu oględzin, działając na  podstawie art.  51 ustawy o  NIK, 
poinformowali dyrektora o możliwości zaistnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego związanego 
ze stanem technicznym urządzenia na siłowni (uszkodzony sprzęt został naprawiony).

69  Internat w ZS Nr 2 w Sanoku.

70  Prowadzonych na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia. Internat w ZSME w Żywcu.

71  Bursa w Szamotułach, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Bursa w Gdańsku.

72  Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Internat w ZSAiO w Żywcu.
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technicznej73, a także w ramach tej kontroli – nie sprawdzono stanu technicznego instalacji  
gazowej74. Nie realizowano zaleceń wynikających z ustaleń kontroli technicznej75. Wystąpiły 
także nieprawidłowości w prowadzeniu książki obiektu budowlanego76.

Spośród 17 skontrolowanych jednostek dwie bursy mieściły się w budynkach z końca XIX wieku77, 
pozostałe w budynkach oddanych do użytku w XX wieku w latach: trzydziestych ( jeden)78, 
czterdziestych i  pięćdziesiątych (cztery), sześćdziesiątych (cztery), siedemdziesiątych 
(pięć), osiemdziesiątych ( jeden). Ze względu na przestarzałe konstrukcje budynków sześć79  
nie spełniało aktualnie obowiązujących norm w zakresie wymaganej liczby urządzeń sanitarnych 
(dotyczących aktualnie projektowanych, budowanych i przebudowanych budynków)80.  
Było to w szczególności spowodowane brakiem wystarczających środków finansowych JST 
na realizację prac modernizacyjnych. 

Zdjęcie nr 3 
Jeden z budynków Bursy w Gdańsku od frontu. Budynek z XIX wieku, siedziba przedwojennej Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Bursa znajduje się na trzech kondygnacjach: piętro drugie, trzecie i czwarte.

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

73  Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Bursa Szkolna w Sanoku, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZS Nr 9 w Gdańsku.

74  Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZS Nr 9 w Gdańsku.

75  Bursa w Szamotułach, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach

76  Naruszenia § 6 ust. 1, w związku z § 5 ust. 4, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134) polegające m.in. na nieodnotowaniu w książce przeprowadzonych kontroli 
stanu technicznego lub remontów (Bursa w Szamotułach, ZSME w Żywcu, Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach, Bursa nr 1 
w Warszawie, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach). W Bursie w Sanoku stwierdzono także naruszenie art. 64 ust. 1 Prawa 
budowlanego polegające na nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego dla budynku gospodarczego Bursy.

77  Bursa w Gdańsku, Bursa w Sanoku.

78  Bursa Nr 6 w Warszawie.

79  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa Szkolna w Sanoku, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Internat w ZSHE w Białymstoku, 
Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZSME w Żywcu.

80  Wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002  r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322).
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Zdjęcie nr 4 
Budynek Bursy nr 7 w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie od frontu.  
Budynek wybudowany w 1968 r. 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

4. W dziewięciu jednostkach (53%) kontrola NIK wykazała nieprzestrzeganie przepisów 
ochrony przeciwpożarowej.  W  trzech nie przeprowadzano corocznie praktycznego 
sprawdzenia warunków ewakuacji81 lub przeprowadzono ją dopiero po wydaniu nakazu przez 
komendanta państwowej straży pożarnej (PSP)82, w jednej nie wykonywano przeglądów 
okresowych hydrantówwewnętrznych zamontowanych w budynku z internatem83 i niezgodnie 
z planem ewakuacyjnym oznakowano wyjścia ewakuacyjne. W trzech wystąpiły znaczne 
(ponad czteroletnie) opóźnienia w realizacji nakazów wynikających z decyzji właściwych 
komendantów PSP, spowodowane nieuzyskaniem środków finansowych na ten cel  
od organów prowadzących. 

 y Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie nie wykonała wszystkich nakazanych 
czynności, mających na celu dostosowanie budynków Zespołu (w tym Bursy) do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego PSP z dnia 12.08.2010 r. Dyrektor ZSME 
w Żywcu nie zastosował się przez ponad cztery lata do nakazu wynikającego z decyzji z 18 czerwca 2010 r. 
Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu w zakresie dostosowania wewnętrznej instalacji hydrantowej 
do obowiązujących wymogów przepisów przeciwpożarowych. W Bursie Szkolnej w Puławach z prawie pięcioletnim 
opóźnieniem zrealizowano nakaz dostosowania warunków ewakuacji ludzi z pawilonu „C” do wymagań 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wynikający z decyzji Komendanta PSP z dnia 1.04.2008 r.

W jednej bursie84 przeprowadzona na wniosek NIK, kontrola rozpoznawcza Komendy Miejskiej PSP 
Miasta Stołecznego Warszawy wykazała nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
polegające m.in. na  braku zabezpieczenia przeciwpożarowego na  II piętrze budynku  
oraz dokumentacji potwierdzającej, że boazeria i wykładziny podłogowe na parterze tego 
budynku są wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

81  Do czego zobowiązywał § 17 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Bursa Nr 1 w Warszawie, 
Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Bursa Szkolna w Sanoku.

82  Bursa Szkolna w Puławach.

83  Naruszenie § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Internat w ZSME w Żywcu.

84  Bursa Nr 6 w Warszawie.
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W dwóch jednostkach85, w których kwaterowano powyżej 200 osób, nie było systemu sygnalizacji 
pożarowej lub/oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego, do czego zobowiązywały przepisy 
§ 28 ust. 1 pkt 11 i § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej86. 
W budynku szkoły z internatem, w którym także było zlokalizowane schronisko młodzieżowe,  
nie było systemu sygnalizacji pożarowej, wymaganej dla budynków zamieszkania zbiorowego 
o liczbie miejsc powyżej 5087.

3.2.1.3. Organizacja

1. Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie uregulowań statutowych w ośmiu 
skontrolowanych jednostkach88 (47%). W statutach burs, niezgodnie z przepisami rozporządzenia 
MENiS w sprawie ramowych statutów placówek, nie określono w szczególności form współpracy 
z rodzicami oraz ze szkołami, do których uczęszczali wychowankowie i szczegółowych zasad 
rekrutacji, w dwóch internatach – szczegółowej organizacji internatu. W pięciu89 spośród ośmiu 
skontrolowanych burs (62%) nieprawidłowo prowadzono księgę wychowanków.

NIK zwraca także uwagę na błąd prawny w § 3 ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia 
MENiS w sprawie ramowych statutów placówek, w którym uregulowano, że w statucie bursy 
określa się sprawy, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady bursy, zasięga 
m.in. opinii rady rodziców. Zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się  
rad rodziców90 w  publicznych bursach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego nie tworzy się rad rodziców.

2. We wszystkich skontrolowanych bursach i internatach wychowawcy spełniali wymagania 
kwalifikacyjne określone w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli. 
Tylko w jednej bursie (Bursie Szkolnej nr 7 w Lublinie) pracował (w roku szkolnym 2013/2014) 
wolontariusz, który pomagał zakwaterowanej w placówce młodzieży ukraińskiej w nauce języka 
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 

3. Liczba zgłaszających się była niższa niż liczba miejsc w dziewięciu jednostkach (52,9%).

W roku szkolnym 2014/2015 w 242 ankietowanych bursach i internatach (73,1%) liczba uczniów, 
którzy złożyli wnioski o przyjęcie, nie przekraczała liczby miejsc zakwaterowania. 

Kontrola wykazała, że w postępowaniach rekrutacyjnych do trzech burs nie stosowano, 
obowiązujących od 18 stycznia 2014 r., kryteriów przyjęć, zgodnie z art. 20p uso. W jednej  
brak było dokumentacji postępowania rekrutacyjnego (wymaganej od 18 stycznia 2014 r.  
zgodnie z art. 20ze uso).

85  Bursa Szkolna w Białymstoku, Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku.

86  Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia: stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, […] jest wymagane w budynkach 
zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie 
miejsc noclegowych powyżej 200. W świetle § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia: stosowanie dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, […], jest wymagane w budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie 
miejsc noclegowych powyżej 200.

87  Internat w ZSME w Żywcu. Naruszenie § 28 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

88  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa w Szamotułach, Bursa nr 1 w Warszawie, Bursa nr 6 w Warszawie, Bursa Szkolna nr 7 
w Lublinie, Bursa Szkolna w Sanoku, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

89  Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 1 w Warszawie, Bursa w Gdańsku, Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Bursa Szkolna w Sanoku.

90  Dz. U. Nr 157, poz. 1101, ze zm.
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4. Niepełne wykorzystanie miejsc zakwaterowania, na dzień 30 września (i średnioroczne), 
stwierdzono w 11 bursach i  internatach91 (65%), przy czym w badanym okresie wzrost 
odnotowano w pięciu92. Najniższe wskaźniki obłożenia miejsc dotyczyły dwóch internatów  
(średnio: 54,9%, 35,7%)93. 

Wykres nr 2 
Wykorzystanie miejsc zakwaterowania przez wychowanków w skontrolowanych jednostkach  
na dzień 30 września roku szkolnego 2012/2013 i 2014/2015 (relacja procentowa)
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Źródło: Opracowanie własne.

W ciągu roku szkolnego wykorzystanie miejsc zakwaterowania przez wychowanków znacznie 
spadało z powodu rezygnacji wychowanków spowodowanych zamieszkaniem na stancji, 
wyborem dojazdu do szkół (szczególnie w miesiące jesienne i wiosenne) lub zakończeniem nauki, 
średnio do około 80% wychowanków (w przypadku Bursy Szkolnej w Puławach i Internatu w ZSAiO 
w Żywcu spadło do prawie połowy wychowanków). 

91  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa w Szamotułach, Bursa w Gdańsku, Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie, Bursa Szkolna 
w  Puławach, Internat w  ZSME w  Żywcu, Internat w  ZSAiO w  Żywcu, Internat w  ZS Nr  1 we Wronkach, Internat 
w Szamotułach, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

92  W szczególności w Bursie w Szamotułach z 66,7% do 100%. W związku z niepełnym obłożeniem na 30 września 2012 r. 
(40 osób na 60 miejsc) podjęto działania promocyjne, m.in. udział w targach edukacyjnych oraz zachęcanie do promocji 
Bursy przez byłych wychowanków. Działania te przyniosły skutek, bowiem liczba osób przyjętych do Bursy zwiększyła się 
do 57 w 2013 r. i 70 w 2014 r.

93  Internat w ZSME w Żywcu, Internat w Szamotułach. Według stanu na 30 września danego roku szkolnego.
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Analiza wyników badania ankietowego wśród 331 burs i internatów wykazała, że w roku szkolnym 
2014/2015 najwięcej z nich (189, tj. 57,1%) posiadało od 51 do 150 miejsc zakwaterowania.  
77 jednostek (23,3%) oferowało powyżej 150 miejsc (w tym 28, tj. 8,5%, ponad 200 miejsc). Poniżej  
50 miejsc zakwaterowania było w 65 (19,6%). Najwyższa liczba miejsc w jednej bursie (Bursie Szkolnej 
Nr 12 w Łodzi) wynosiła 500, najniższą wykazały trzy jednostki i wynosiła ona 15 miejsc. Obłożenie 
miejsc, na 30 września 2014 r. i średnio w roku szkolnym 2014/2015, na poziomie powyżej 75% 
wykazało odpowiednio 63,2% (209) i 56,2% (186) burs i internatów, a na poziomie poniżej 50%  
– 14,2% (47) i 15,4% (51).

5. Dziesięć burs i internatów (59%) oferowało, w okresie ferii lub w trakcie roku szkolnego, 
usługi zakwaterowania osobom innym niż wychowankowie. Udostępniano posiadaną bazę 
noclegową instytucjom zewnętrznym i zorganizowanym grupom (głównie młodzieżowym), 
kwaterując uczestników obozów i zawodów sportowych, festiwali i przeglądów artystycznych, 
olimpiad oraz konkursów94, rodzicom oraz członkom rodzin wychowanków95, studentom96, 
młodzieży korzystającej z sezonowego schroniska młodzieżowego97.

 y Największą skalę prowadzonej działalności w tym zakresie stwierdzono w Bursie Szkolnej w Puławach. Na stronie 
internetowej przedstawiono ofertę usług dla osób innych niż wychowankowie, która obejmowała m.in.: żywienie 
zbiorowe i indywidualne, noclegi dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych, wynajem sal na konferencje, 
szkolenia. Oferowano miejsca noclegowe dla 250 osób. W obiekcie Bursy w 2012 r. zapewniono zakwaterowanie 
dla osób innych niż wychowankowie w wymiarze 22.898 osobodni, w 2013 r. 24.680 osobodni, a w 2014 r. 
23.270 osobodni. Dyrektor wyjaśnił, że działalność komercyjna na bazie obiektu Bursy prowadzona była 
z uwagi na konieczność zapewnienia środków na funkcjonowanie jednostki. Wskazał, iż środki przyznawane 
corocznie z budżetu powiatu na funkcjonowanie Bursy były niewystarczające i pokrywały około 50% kosztów 
jej prowadzenia. 

6. Skontrolowane jednostki obliczały i podawały organom prowadzącym oraz do SIO 
liczbę miejsc zakwaterowania w oparciu o różne kryteria98. Wynikało to z braku przepisów 
określających sposób wyliczenia miejsc zakwaterowania w  bursach i  internatach.  
W 12 z nich (70%)99 stwierdzono różnice w zakresie liczby miejsc zakwaterowania ustalonej 
w zależności od zastosowanego kryterium, wynoszące (w przypadku pięciu z ponad 200 miejscami) 
od 40 do 114 miejsc. Na przykład: 

 y W Internacie ZSZ Nr 9 w Gdańsku do organu prowadzącego przekazywano dane dotyczące 200 miejsc 
zakwaterowania. Według innych możliwych sposobów wyliczenia miejsc wynosiła: 300 – zgodnie z założeniami 
dokumentacji projektowej obiektu, 314 – według danych obliczonych na podstawie instrukcji SIO, zgodnie  
z zasadą, że na jednego korzystającego przypada 5 m2 powierzchni w sypialniach internatu, 213 – ustalona 
według liczby łóżek w trakcie oględzin100. W kolejnych latach szkolnych w SIO wykazano: 2012/2013 – ogółem 
201 korzystających z zakwaterowania w internacie, 2013/2014 – 205, 2014/2015 – 215.

94  Bursa w Białymstoku, Bursa w Puławach, Internat w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSME w Żywcu, Internat w ZSAiO 
w Żywcu, Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach.

95  Internat w ZSZ nr 9 w Gdańsku.

96  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa Szkolna w Puławach, Bursa w Sanoku, Internat w ZSZ Nr 9 
w Gdańsku. Kontrola rozpoznawcza nr R/14/009 Sprawowanie opieki w bursach i internatach szkół prowadzonych 
przez Miasto Chełm, przeprowadzona w Bursie Szkolnej w Chełmie wykazała, że średniorocznie w Bursie było w latach 
2011/2012–2013/2014 odpowiednio 92, 76 i 57 uczniów oraz 42, 50, 50 studentów.

97  Bursa w Gdańsku. W okresie ferii w pomieszczeniach Bursy działało szkolne schronisko młodzieżowe.

98  Na podstawie: liczby miejsc w  dokumentacji projektowej budynku, liczby wynikającej z  podzielenia metrażu 
powierzchni mieszkalnej na 5 m2 (tj. według normy wskazywanej w SIO), liczby łóżek w obiekcie.

99  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 7 w Lublinie, Bursa w Puławach, Bursa w Sanoku, Internat 
w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSAiO w Żywcu, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach, 
Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku, Internat w ZS Nr 2 w Sanoku, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

100  W części przeznaczonej do zamieszkania przez wychowanków.
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Niejednolity sposób wyliczenia miejsc zakwaterowania potwierdzony został w informacjach jednostek  
nieobjętych kontrolą. Jednostki te podały, że w roku szkolnym 2014/2015 liczba miejsc, wykazana w SIO  
według stanu na dzień 30 września 2014 r., została ustalona na podstawie: normy 5 m2 powierzchni  
sypialnej na osobę zgodnie z dokumentacją techniczną budynku – 57 jednostek (17,2%)  
lub zgodnie z faktycznym obmiarem – 56 (16,9%), liczby łóżek – 160 (48,3%), liczby osób korzystających 
z zakwaterowania – 46 (13,9%), innej niż powyżej wskazane – 12 (3,6%).

Zaniżanie liczby noclegowych w obiektach, które mogą przyjąć powyżej 200 osób, umożliwiało 
nieprzestrzeganie § 28 ust. 1 pkt 11 i § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej (Internat ZSZ Nr 9 w Gdańsku nie posiadał systemu sygnalizacji pożarowej 
i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wymaganego ww. przepisami).

Zróżnicowany sposób wyliczania miejsc zakwaterowania spowodował, że JST niejednolicie określały 
koszt utrzymania miejsca w bursach, niezbędny do ustalenia opłaty rodziców na podstawie § 63 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek101.

7. Z naruszeniem art. 111 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej 11 skontrolowanych 
jednostek (64%)102 podawało do SIO dane dotyczące liczby zakwaterowanych osób. 
W przypadku sześciu z nich103, podano niezgodne ze stanem faktycznym dane dotyczące 
liczby wychowanków na dzień 30 września, co skutkowało zawyżeniem lub zaniżeniem kwoty 
subwencji oświatowej przypadającej na tych wychowanków, ustalonej dla JST prowadzących 
te bursy i szkoły z internatem. 

 y W Internacie w ZSHE w Białymstoku zaniżono liczbę wychowanków o 23 (30.09.2014 r.); w Bursie Nr 1 w Warszawie 
zaniżono o jedną wychowankę (30.09.2013 r.) oraz zawyżono o jedną (30.09.2014 r.); w Internacie w ZSME 
w Żywcu zawyżono o jedną osobę (30.09.2012 r.); w Internacie w ZS Nr 1 we Wronkach zaniżono o jedną 
osobę (30.09.2014 r.) i zawyżono o trzech wychowanków (30.09.2012 r.); w Internacie w ZS Nr 2 w Szamotułach 
zawyżono o trzy osoby (30.09.2013 r.); w Internacie w ZSG w Warszawie zawyżono o trzy wychowanki w trzech 
kolejnych latach (30.09.2012 r., 2013 r. i 2014 r.).

Zdaniem NIK, nieprawidłowości te były m.in. skutkiem niejednolitego sposobu uznawania 
osób przyjętych za wychowanków. Tylko siedem skontrolowanych jednostek podało do SIO 
dane dotyczące liczby wychowanków na podstawie ich faktycznego zakwaterowania, siedem 
– uznawało uczniów za wychowanków i podawało dane dotyczące ich liczby na podstawie 
wyników postępowania rekrutacyjnego, a trzy na podstawie wyników rekrutacji i dodatkowych 
dokumentów potwierdzających zakwaterowanie ucznia (pobranych kart żywieniowych, wpisu  
do księgi meldunkowej).

Powyższe ustalenie potwierdzone zostało w informacjach od jednostek nieobjętych kontrolą.  
38 (11,5%) z nich podało, że liczba wychowanków, wykazana w SIO wg stanu na dzień 30 września 2014 r., 
została ustalona na podstawie liczby osób, które złożyły wniosek o przyjęcie do placówki; 49 (14,8%)  
– liczby osób, w przypadku których podjęta została decyzja o przyjęciu do placówki (np. decyzja dyrektora 
jednostki, rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej); 7 (2,1%) – liczby osób, w przypadku których zawarto 
umowę w sprawie zakwaterowania; 232 (70,1%) – liczby osób, które do dnia 30 września faktycznie 
zgłosiły się w placówce do zakwaterowania, 5 (1,5%) – innego źródła.

101  Zgodnie z § 63 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek rodzice dzieci i młodzieży przebywających 
w bursie wnoszą opłaty za zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca.

102  Bursa Nr 1 w Warszawie, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa Nr 7 w Lublinie, Bursa w Puławach, Bursa w Sanoku, Internat w ZSHE 
w Białymstoku, Internat w ZSME w Żywcu, Internat w ZSAiO w Żywcu, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, Internat w ZS Nr 2 
w Szamotułach, Internat w ZSG w Warszawie.

103  Bursa Nr 1 w Warszawie, Internat w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSME w Żywcu, Internat w ZS Nr 1 we Wronkach, 
Internat w ZS Nr 2 w Szamotułach, Internat w ZSG w Warszawie.
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Ankieta wśród nieobjętych kontrolą 244 internatów potwierdziła także niejednolitość 
źródeł danych, na podstawie których podawano liczbę wychowanków w internacie do SIO 
na 30 września 2014 r., której przyczyną był brak regulacji prawnych określających wymaganą 
dokumentację przebiegu nauczania w internacie. 71 (29,1%) podało, że dane te wynikały 
z dzienników zajęć, 4 (1,6%) – księgi uczniów; 84 (34,4%) – księgi wychowanków internatu (odrębnej 
od księgi uczniów); 47 (19,3%) – ewidencji zakwaterowania; 22 (9%) – wniosków o przyjęcie  
do internatu; 16 (6,6%) – innego dokumentu (np. księgi meldunkowej).

Ponadto kontrola NIK wykazała nieprawidłowe podawanie do SIO liczby zakwaterowanych osób 
(średniorocznej w poprzednich latach szkolnych oraz innych niż wychowankowie).

3.2.1.4. Gospodarka finansowa

1. Ogółem 10 skontrolowanych jednostek (59%)104 posiadało rachunek dochodów własnych, 
z którego wydatkowało środki w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne. Na rachunku tym 
gromadzono w szczególności dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie oraz usług 
wykraczających poza zakres działalności podstawowej (w szczególności: usług zakwaterowania 
osób innych niż wychowankowie), a przeznaczano na wydatki bieżące (z wyłączeniem 
wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjne. 

Najwyższe kwotowo (powyżej 0,9 mln zł) dochody łącznie w latach 2012–2014 gromadzono 
i wydatkowano z rachunku dochodów własnych w bursach w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku 
oraz Internacie w Gdańsku (pięć jednostek). Łączne wydatki poniesione z tego rachunku wynosiły 
od 1.342,42 tys. zł (Bursa Nr 6 w Warszawie) do 3.159,90 tys. zł (Bursa w Gdańsku), a udział ich 
w wydatkach łącznych (budżetowych i własnych) kształtował się na poziomie od 21,4% (Bursa 
w Gdańsku) do 30,5% (Bursa Nr 1 w Warszawie)105. Wyjątkiem była Bursa w Puławach, działająca 
w strukturze Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, której dochody i wydatki 
poniesione z rachunku dochodów własnych wynosiły 5.726,99 tys. zł i stanowiły 82,6% ogółu 
wydatków106. 

Wydatki z rachunku dochodów własnych były wykorzystywane m.in. na podniesienie standardu 
bazy lokalowej.

 y W przypadku Bursy Nr 1 w Warszawie, działającej w zespole placówek (Europejski Dom Spotkań Młodzieży 
w Warszawie) razem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym Nr 2, tylko Bursa miała rachunek dochodów 
własnych. W związku z potrzebą wyremontowania pomieszczeń przeznaczonych na schronisko i możliwością 
wykorzystania środków z wydzielonego rachunku dochodów Bursy (schronisko nie dysponowało środkami 
finansowymi na remont) pomieszczenia te włączone zostały do Bursy. 

104  Bursa Szkolna w Białymstoku, Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 1 w Warszawie, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa w Gdańsku, 
Bursa w Puławach, Internat w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSG w Warszawie, Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku,  
Internat w ZS Nr 2 w Sanoku.

105  Wydatki w dziale 854, rozdziale 85410 poniesione z rachunku dochodów własnych: Bursa w Gdańsku – 3.159,9 tys. zł  
(21% wydatków łącznych); Bursa w Białymstoku – 941,6 tys. zł (11%), Bursa Nr 1 w Warszawie – 1.779,1 tys. zł (30,5%); 
Internat w ZSZ Nr 9 w Gdańsku (24,6%); Bursa Nr 6 w Warszawie – 1.342,42 tys. zł (30,1%). Porównanie tych wydatków, 
ze względu na różne sposoby ujmowania tych samych rodzajów wydatków w klasyfikacji budżetowej, ma charakter 
przybliżony.

106  Łączne dochody Bursy w Puławach wykazywane w sprawozdaniach Rb-34S w rozdziale 85410 w latach 2012–2014 
wynosiły łącznie 7.753,9 tys. zł, a łączne wydatki (wykazywane w sprawozdaniach Rb-34S, Rb-28S): 13.426,1 tys. zł. 
Faktyczne dochody przypadające na  Bursę (z wyłączeniem dochodów innych jednostek RCKU), oszacowane  
przez główną księgową RCKU, były o 2.026,9 tys. zł niższe, a faktyczne oszacowane wydatki na funkcjonowanie Bursy 
były o 6.494,2 tys. zł niższe niż wykazywane w sprawozdaniach.
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Analiza wyników badania ankietowego wykazała, że w roku szkolnym 2014/2015 252, tj. 76,1%, 
burs i internatów realizowało dochody budżetowe, zaś 160 (48,3%) gromadziło środki na rachunku 
dochodów własnych. Dochody budżetowe i własne jednostki te m.in. uzyskiwały z tytułu: opłat  
za zakwaterowanie osób innych niż wychowankowie (wnoszonych według stawek miesięcznych) 
– odpowiednio 18,7% i 23,8%; opłat za noclegi okazjonalne (np. opłat od turystów, grup 
zorganizowanych, wnoszonych według stawek dobowych) – 52,8% i 61,9%; opłat za wyżywienie osób 
innych niż wychowankowie – 44,8% i 63,1%; dochodów z najmu lokali mieszkalnych – 31% i 23,1%.

2. Skontrolowane bursy i internaty w latach 2012–2014 uzyskały w rozdziale 85410 łączne 
(budżetowe i własne) dochody w kwocie 24.766,6 tys. zł, a poniosły wydatki w kwocie 76.830 tys. zł. 
Średnia relacja dochodów do wydatków wynosiła 29%. Wysoki wskaźnik dochodów do wydatków 
stwierdzono, oprócz Bursy w Puławach, w internacie w ZSME w Żywcu (56%), internacie w ZS Nr 1 
we Wronkach (48%), internacie w ZSZ Nr 9 w Gdańsku (37%). 

Roczna średnia kwota wydatków poniesionych w  przeliczeniu na  dostępne miejsce 
zakwaterowania107 wahała się od 6.229,40 zł (Internat w ZSG w Warszawie) do 23.094,80 zł (Bursa 
w Szamotułach). Kwota ta wzrosła w 12 jednostkach (od 2,3% do 76,7 %108). Roczna kwota 
wydatków poniesionych w bursach i internatach w przeliczeniu na wykorzystane przez wychowanka 
miejsce zakwaterowania109 była wyższa i średnio wynosiła od 9.171,80 zł (Internat w ZS Nr 1  
we Wronkach) do 27.907,70 zł (Bursa w Szamotułach110).

3. Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej 
w 10 bursach i internatach (59%)111, które dotyczyły w szczególności: ustalania i pobierania 
opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (sześć jednostek112), sprawozdawczości budżetowej, 
prowadzenia rachunkowości i planowania dochodów (sześć113), podatku od towarów i usług 
(cztery114). W jednej placówce (Bursa Szkolna w Puławach) nieprawidłowości te miały znaczny 
zakres i skutki.

4. W § 63 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek określono zasady 
i właściwe organy w zakresie ustalania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach  
oraz zwalniania z  tych opłat. W skontrolowanych bursach stwierdzono naruszenia tych 
przepisów polegające na: nieuzgodnieniu z organem prowadzącym terminu wnoszenia 
opłat za wyżywienie (Bursa w Szamotułach), pobieraniu opłat z tytułu zakwaterowania 

107  Wskaźnik, obliczony na potrzeby kontroli NIK, jako relacja rocznych wydatków poniesionych na działalność placówki 
(wydatki budżetowe i poniesione z rachunku dochodów własnych) do średniorocznej liczby dostępnych miejsc.

108  Odpowiednio Bursa w Białymstoku i Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

109  Wskaźnik, obliczony na potrzeby kontroli NIK, jako relacja rocznych wydatków poniesionych na działalność placówki 
(wydatki budżetowe i poniesione z rachunku dochodów własnych) do średniorocznej liczby miejsc wykorzystanych  
przez wychowanków.

110  W Bursie w Szamotułach zarówno jeden jak i drugi wskaźnik zmalał w badanym okresie odpowiednio o 1,1% i 14,1%,  
co wynikało m.in. ze znacznego zwiększenia liczby zakwaterowanych wychowanków w placówce.

111  Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 1 w Warszawie, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa Nr 7 w Lublinie, Bursa w Puławach, 
Bursa w Sanoku, Internat w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSME w Żywcu, Internat w ZSAiO w Żywcu, Internat w ZS 
Nr 4 w Sanoku. Znaczna skala nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami została stwierdzona także w Bursie 
Szkolnej w Chełmie w wyniku kontroli rozpoznawczej nr R/14/009 – Sprawowanie opieki w bursach i internatach szkół 
prowadzonych przez Miasto Chełm.

112  Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 1 w Warszawie, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa Nr 7 w Lublinie, Bursa w Puławach,  
Internat w ZSME w Żywcu.

113  Bursa Nr 7 w Lublinie, Bursa w Puławach, Bursa w Sanoku, Internat w ZSHE w Białymstoku, Internat w ZSME w Żywcu, 
Internat w ZS Nr 4 w Sanoku.

114  Bursa w Szamotułach, Bursa Nr 6 w Warszawie, Bursa w Puławach, Bursa w Sanoku.
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wychowanków w kwotach wyższych (Bursa w Puławach) lub niższych (Bursa Nr 1 w Warszawie) 
niż ustalone przez organ prowadzący, a w szczególności zwalnianiu wychowanków z opłat  
za zakwaterowanie przez dyrektorów z naruszeniem kompetencji organu prowadzącego:

 y Dyrektor Zespołu Placówek, w skład którego wchodziła Bursa nr 1 w Warszawie, bez posiadania stosownego 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy dokonał zwolnień i ulg z opłat za zakwaterowanie w Bursie 
na łączną kwotę 38,8 tys. zł. Dyrektor Zespołu Szkół, w skład którego wchodziła Bursa Szkolna nr 7 w Lublinie, 
udzieliła czterem wychowankom zwolnień z opłat w łącznej wysokości 1,5 tys. zł. W Bursie Szkolnej w Puławach, 
dyrektor, w formie ustnej, zwolnił z opłat z tytułu zakwaterowania w łącznej kwocie 20,8 tys. zł wszystkich 
wychowanków Bursy w styczniu i lutym 2015 r. tytułem rekompensaty za ich wykwaterowanie.

5. Opłaty za zakwaterowanie wychowanków i zasady zwolnień z tych opłat w internatach  
oraz opłaty za zakwaterowanie innych osób korzystających z miejsc noclegowych w internatach 
i bursach, ustalane były przez dyrektorów szkół lub placówek, a nie uchwalane przez organy 
stanowiące JST. Wprawdzie w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych nie ustalono 
zasad odpłatności za zakwaterowanie w internatach, jednak zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie 
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu115. 

 y W Internacie w ZSAiO w Żywcu dyrektor zespołu ustalił wysokość opłat za noclegi i za wynajem jadalni i kuchni 
na przyjęcia okolicznościowe, wesela i zabawy, a w Bursie w Sanoku świadczono usługi noclegowe osobom 
innym niż wychowankowie, za odpłatnością ustaloną według stawek niezatwierdzonych przez Radę Powiatu 
Sanockiego lub upoważnionego przez nią Starostę Powiatu Sanockiego. 

 y Dyrektor ZSME w Żywcu zamieścił w regulaminie internatu kwoty graniczne dochodu na członka rodziny, 
poniżej których uczeń może być zwolniony z  opłaty stałej za pobyt w internacie oraz dokonał zwolnień  
z tych opłat w kwocie łącznej 15,6 tys. zł w latach 2012–2015 (do 31 marca). W 11 z 14 objętych badaniem 
umowach najmu pokoi w okresie poza rokiem szkolnym, z których dochody ujęto w rozdziale 85410,  
ustalono opłaty za zakwaterowanie według stawek niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych 
dyrektora ZSME. Zastosowane obniżki wyniosły miesięcznie od 100 do 450 zł.

W Bursie Szkolnej w  Puławach nierzetelnie prowadzona była dokumentacja związana  
ze świadczeniem usług zakwaterowania i wyżywienia osób innych niż wychowankowie. Brak było 
ustalonego cennika świadczonych usług. Ustalanie opłat odbywało się indywidualnie w drodze 
ustnych negocjacji, które nie były dokumentowane. Ponadto, dokumentacja RCKU z lat 2012–2014 
nie zawierała szczegółowych rozliczeń pobytów grup kwaterowanych w Bursie na zasadach 
komercyjnych, stąd nie pozwalała na określenie warunków, na jakich dyrektor RCKU udostępniał 
mienie powiatu. Stwierdzono, że 36 faktur (z 42 zbadanych) na łączną kwotę 747,2 tys. zł 
z tytułu usług noclegowych i gastronomicznych wystawiono na rzecz stowarzyszeń, których 
prezesami byli pracownicy RCKU, zaś księgi rachunkowe tych stowarzyszeń były prowadzone 
przez główną księgową i zastępcę głównej księgowej RCKU116. W ocenie NIK, istniał  
w tym zakresie konflikt interesów, stwarzający ryzyko korupcji117.

W Internacie w ZSME w Żywcu, w 16 z 25 objętych analizą faktur za zakwaterowanie i wyżywienie 
grup zorganizowanych w okresach ferii i wakacji w 2014 r., brak było liczby osób korzystających 
z noclegów i wyżywienia oraz informacji o zastosowanej stawce za wynajem pomieszczeń,  

115  Na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego powyższe uprawnienia 
może powierzyć organowi wykonawczemu.

116  W latach 2012–2014 dyrektor RCKU zawierał z każdym z tych stowarzyszeń coroczne porozumienia na rzecz obsługi  
grup turystycznych, które dotyczyły świadczenia przez RCKU usług noclegowych i  gastronomicznych na  rzecz 
uczestników obozów i innych imprez organizowanych przez stowarzyszenia.

117  Delegatura NIK w Lublinie przekazała właściwym organom informację dotyczącą kontroli w Bursy Szkolnej w RCKU.
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co uniemożliwiało weryfikację prawidłowości zastosowanych stawek lub udzielonych zniżek,  
jeśli takie zastosowano. Nie sporządzano w ZSME dokumentacji, kalkulacji czy wyliczeń 
umożliwiającej odtworzenie zastosowanych stawek. 

NIK zwraca uwagę, że stwierdzone braki w dokumentacji burs i internatów, związane 
ze świadczeniem usług zakwaterowania i wyżywienia osób innych niż wychowankowie, 
uniemożliwiające skuteczną weryfikację prawidłowości naliczenia i pobrania dochodów, 
a także dowolność postępowania w zakresie ustalania opłat i zwalniania z tych opłat, 
stanowią mechanizmy korupcjogenne.

6. Błędy w sprawozdawczości budżetowej, wynikające z nieprawidłowego prowadzenia 
ewidencji księgowej i skutkujące nierzetelnym przedstawieniem stanu dochodów i wydatków, 
polegały na zaniżaniu lub zawyżaniu kwot dochodów i wydatków w sprawozdaniach 
budżetowych Rb-34, Rb-27S i Rb-28S za lata 2012–2014 w rozdziale 85410. Dochody 
i wydatki, które powinny być w rozdziale 85410, ujęto w innych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej: dochody z tytułu udostępnienia pomieszczeń noclegowych i zapewnienia wyżywienia 
osobom niebędącym wychowankami w kwocie 47,7 tys. zł (Bursa Szkolna nr 7 w Lublinie); 
dochody z tytułu pobieranych opłat za wyżywienie w kwocie 329,7 tys. zł oraz wydatki dotyczące 
zakupów środków żywności w internacie w kwocie 329,8 tys. zł (Internat w ZS Nr 4 w Sanoku); 
dochody z tytułu opłat wychowanków za zakwaterowanie i wyżywienie (Bursa w Sanoku). Z kolei 
nieprawidłowo ujęto w rozdziale 85410 wydatki i dochody, które powinny być w innych 
rozdziałach: dochody własne realizowane z innych rodzajów działalności oraz wydatki własne 
i budżetowe poniesione na funkcjonowanie placówek (działających w zespole i niebędących bursą) 
w kwotach odpowiednio 2.026,9 tys. zł, 4.533,9 tys. zł, 1.960,3 tys. zł (Bursa Szkolna w Puławach); 
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń schroniska młodzieżowego w kwocie co najmniej 
418,9 tys. zł oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 
pracowników szkół w kwocie 219,1 tys. zł (Internat w ZSME w Żywcu118).

W Bursie Nr 7 w Lublinie i Bursie w Puławach nie prowadzono rzetelnej ewidencji, spełniającej 
wymogi ustawy o rachunkowości, pozwalającej na ustalenie stanu rozliczeń z tytułu 
odpłatności za zakwaterowanie, wskutek czego ewidencja uniemożliwiała ustalenie stanu 
należności (w tym zaległości) z tego tytułu na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych. 
W Bursie w Sanoku nie planowano dochodów z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie 
wychowanków, pomimo że dochody takie realizowano. W Internacie w ZSHE w Białymstoku 
wydatkowano w 2013 roku z rachunku dochodów własnych (w rozdziale 85410) 1 tys. zł na zakup 
usług zdrowotnych nieprzewidzianych w uchwale Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 r. 
w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Niezgodnie z przepisami ustawy o ptu w dwóch bursach119 opłaty za zakwaterowanie 
studentów zostały zwolnione z podatku od towarów i usług, a jedna bursa120 nie prowadziła 
w latach 2012–2013 ewidencji sprzedaży usług z tytułu opłat za zakwaterowanie osób innych  
niż wychowankowie. Kontrola w Bursie w Puławach wykazała, że faktury z tytułu świadczenia usług 
zakwaterowania i wyżywienia osób innych niż wychowankowie były wystawiane nieterminowo, 
a ewidencja sprzedaży była prowadzona nierzetelnie (16 faktur na łączną kwotę 296,7 tys. zł 

118  Księgi rachunkowe ZSME w Żywcu były prowadzone przez Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu.

119  Bursa w Szamotułach i Bursa Nr 6 w Warszawie. Opłaty w kwotach odpowiednio 1.7 tys. zł i 5,4 tys. zł.

120  Bursa w Sanoku.
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zostało wystawionych z opóźnieniem od 14 do 324 dni w stosunku do obowiązujących terminów, 
przy czym trzy z nich, na kwotę łączną 72,4 tys. zł, zostały ujęte w ewidencji sprzedaży w miesiącach 
późniejszych, niż je wystawiono).

NIK zwraca uwagę, że zapis art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a) ustawy o ptu, dotyczący zwolnienia  
od podatku usług zakwaterowania w  bursach, świadczonych na  rzecz uczniów 
i wychowanków szkół prowadzących te bursy, nie jest zgodny z ustawą o systemie oświaty. 
Bursa jest równorzędnym w stosunku do szkoły typem placówki (zgodnie z art. 2 pkt 2 
i pkt 7 uso), a szkoła nie jest organem prowadzącym bursę (stosownie do art. 3 pkt 5 uso).

3.2.2. Jednostki samorządu terytorialnego

3.2.2.1. Organizacja oraz finansowanie burs i internatów

1. W badanym okresie zmniejszyła się liczba uczniów kształcących się w szkołach121 
prowadzonych przez skontrolowane siedem JST o 4,2% (z 174.079 w roku szkolnym 2012/2013 
do 166.804 w roku 2014/2015). Co czwarty z uczniów pobierał naukę poza miejscem stałego 
zamieszkania (tj. w latach szkolnych 2012/2013–2014/2015 od 27,0% do 28,8% wszystkich 
uczniów122), a ich liczba wzrosła o 2,5% (z 46.922 do 48.097).

Skontrolowane JST prowadziły w roku szkolnym 2012/2013 13 burs, zapewniających 2.149 miejsc 
dostępnych dla wychowanków; w roku 2014/2015 – 16 burs z 2.738 miejscami. W roku szkolnym 
2012/2013 JST były również organami prowadzącymi dla 24 internatów szkolnych, funkcjonujących 
przy szkołach lub zespołach szkół, które zapewniały 2.659 dostępnych miejsc; w roku 2014/2015 
było 21 internatów z 2.205 miejscami.

Wyniki przeprowadzonych przez NIK badań ankietowych wykazały, że bursy były placówkami 
zapewniającymi wychowankom większą liczbę miejsc (w roku szkolnym 2014/2015 średnio 145), 
niż internaty szkolne (średnio 97). Ponad połowa (50,4%) internatów funkcjonowała na terenie gmin 
wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkańców, natomiast 85,1% burs na terenie miast lub gmin wiejsko- 
-miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców.

Wśród skontrolowanych siedmiu JST, jedna123 podjęła w badanym okresie działania reorganizujące 
sieć prowadzonych burs i internatów, likwidując trzy internaty i tworząc w ich miejsce trzy bursy, 
zapewniające opiekę i wychowanie uczniom różnych szkół. Pozostałe działania JST skoncentrowane 
były na inwestycjach w majątek trwały i wyposażenie placówek, poprawę standardu pokojów 
mieszkalnych oraz usprawnienie procesu naboru (np. przez wdrożenie rekrutacji w drodze 
elektronicznej). Rezultatem podejmowanych działań był, w przypadku trzech JST, zauważalny wzrost 
liczby uczniów zakwaterowanych w bursach i internatach w latach 2012/2013–2014/2015. Liczba 
wychowanków w bursach i internatach prowadzonych przez Miasto Gdańsk, Powiat Szamotulski 
i Miasto Lublin wzrosła (odpowiednio o: 6,2%, 7,4% i 8,3%), przy jednoczesnym: wolniejszym wzroście 
liczby uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych (w Mieście Gdańsk o 2,9%) lub nawet przy jej spadku (w dwóch pozostałych 
odpowiednio o: 8,2% i 1,9%). 

121  Gimnazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasta na  prawach powiatu i  szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiaty.

122  Dane według stanu na 30 września danego roku szkolnego.

123  Miasto Lublin.
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Bursy i internaty zapewniały zakwaterowanie co dziesiątemu uczniowi pobierającemu 
naukę poza miejscem stałego zamieszkania (w roku szkolnym 2012/2013 łączna liczba miejsc 
w bursach i internatach umożliwiała zakwaterowanie 10,2% z 46.922 takich uczniów, w 2013/2014 
odpowiednio 10,1% z 47.895 uczniów, a w 2014/2015 10,3% z 48.097). Większe zainteresowane 
zakwaterowaniem występowało w miastach na prawach powiatu, gdzie liczba osób ubiegających 
się o zakwaterowanie (15.349 łącznie dla trzech lat) przekraczała o 23,4% liczbę dostępnych miejsc 
(łącznie 12.443), co w konsekwencji skutkowało wysokim wskaźnikiem wykorzystania miejsc, 
na poziomie 97%124. Zmiany demograficzne związane ze zmniejszeniem ogółu liczby uczniów, 
odbiły się szczególnie niekorzystnie na funkcjonowaniu burs i internatów szkół prowadzonych 
przez powiaty. Jednostki te miały ograniczone możliwości naboru uczniów i cechowały się 
niższym poziomem finansowania przez organy prowadzące. Liczba uczniów zgłaszających chęć 
zamieszkania w nich (1.855 łącznie dla trzech lat) była o 13,8% niższa od liczby dostępnych 
miejsc (2.151), natomiast niemal co piąte z miejsc pozostawało niewykorzystane125.

Wykres nr 3 
Porównanie liczby miejsc, uczniów zainteresowanych zakwaterowaniem oraz przyjętych do burs i internatów 
w skontrolowanych miastach na prawach powiatu i powiatach w latach szkolnych 2012/2013–2014/2015
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Według danych uzyskanych od ankietowanych placówek w co czwartej liczba osób zainteresowanych 
zakwaterowaniem w roku szkolnym 2014/2015 przekraczała liczbę dostępnych miejsc (liczba 
wniosków o przyjęcie na przewyższyła liczbę miejsc w 35,6% burs oraz 23,8% internatów). Średnia 
liczba wychowanków zakwaterowanych w internatach wyniosła 17.408 i zapewniała obłożenie 73,2%  
z 23.784 dostępnych miejsc. 10.162 wychowanków burs wykorzystało 80,8% z 12.582 dostępnych miejsc.

124  Liczba osób przyjętych do burs i internatów, według stanów na 30 września kolejnych lat, wyniosła łącznie 12.066, 
natomiast sumaryczna liczba dostępnych miejsc w tym okresie – 12.453. Średnie obłożenie wyniosło tym samym 96,9%.

125  Liczba osób przyjętych do burs i internatów, według stanów na 30 września kolejnych lat, wyniosła łącznie 1.754, 
natomiast sumaryczna liczba dostępnych miejsc w tym okresie – 2.161. Średnie obłożenie wyniosło 81,2%.
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2. W pięciu z siedmiu starostw i urzędów miast (71,3%) korzystano – w ramach sprawowanego przez 
organ prowadzący nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych126 – z uprawnień 
do kontrolowania działalności burs i internatów127. W czterech JST kontrole objęły gospodarkę 
finansową – w przypadku jednej z burs ustalenia wykazały istotne nieprawidłowości.

 y Kontrola doraźna, przeprowadzona przez Urząd Miasta Lublin w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie za lata 2007–2012, 
wykazała nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rażące nieprawidłowości o charakterze finansowym, 
wskazujące m.in. na długotrwałe i systematyczne wyprowadzanie z rachunków bankowych bursy 
środków publicznych, na łączną kwotę co najmniej 1.036 tys. zł (na podstawie ustaleń kontroli skierowano 
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

3. Urzędy JST w różnym stopniu gromadziły informacje o stanie technicznym obiektów internatów 
i burs. W dwóch z nich128 (28,6%) nie wyegzekwowano od podległych jednostek obowiązku 
przekazania kopii protokołów z przeglądów okresowych, przeprowadzonych w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły lub placówki129 
– nie posiadały więc pełnej wiedzy o stopniu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu 
wychowankom. 

Organy prowadzące zobowiązały dyrektorów szkół i placówek, jako zarządców obiektów 
budowlanych, do wykonywania okresowych przeglądów technicznych, przeprowadzanych 
w związku z wymogami art. 62 Prawa budowlanego. W przypadku dwóch urzędów JST doszło  
do niepełnego wywiązania się z ww. obowiązków.

 y Przyjęte przez Miasto Lublin rozwiązania organizacyjne zakładały, że dokonywanie okresowych przeglądów 
budynków jednostek organizacyjnych Miasta oraz ustalanie na tej podstawie zakresów remontów i bieżących 
napraw leży w kompetencjach Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin. Pomimo odpowiednich 
wniosków, skierowanych przez dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie  
do ww. Wydziału – niektóre z przeglądów okresowych nie zostały faktycznie przeprowadzone (w roku 2013 
nie przeprowadzono rocznych przeglądów i sprawdzeń stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej 
budynku Bursy, a w roku 2014 nie przeprowadzono przeglądów pod względem budowlanym i sanitarnym).

 y W Starostwie Powiatowym w Sanoku nie zweryfikowano, czy zarządca obiektu (Bursa Szkolna w Sanoku) 
przeprowadzał w latach 2012–2014 coroczne kontrole okresowe stanu technicznego budynku, 
w konsekwencji czego przeglądy takie nie zostały dokonane. Starostwo w sposób niewystarczający 
sprawowało nadzór nad gospodarowaniem mieniem, nie posiadało danych w zakresie stanu technicznego 
budynków i w konsekwencji nie podejmowało działań w celu wyeliminowania braków i nieprawidłowości. 
Wskutek tego pomieszczenia (korytarze) w internatach nie spełniały wymogów sanitarno-technicznych. 

4. Przy planowaniu przez JST wysokości środków finansowych przeznaczonych na niezbędne 
remonty i inwestycje, mające na celu poprawę warunków funkcjonowania podległych burs 
i internatów, uwzględniano wyniki przeglądów okresowych, jak również zakresu zgłoszonych 
potrzeb. Mając na uwadze, że sygnalizowane potrzeby przekraczały (z reguły kilkukrotnie) 
możliwości finansowe budżetów JST, przy planowaniu zakresu prac uwzględniano zadania 
priorytetowe, które były sukcesywnie wykonywane w kolejnych latach. Organy prowadzące 
uzasadniały odmowy przyznania dodatkowych środków ograniczeniami budżetowymi 
i koniecznością ich zabezpieczenia również dla innych jednostek oświatowych, które miały 
ograniczone (w porównaniu do burs i internatów) możliwości pozyskiwania funduszy z innych 
źródeł (np. w formie dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych).

126  Określonego w art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

127  Żadnych kontroli nie przeprowadzono w dwóch prowadzonych przez Powiat Żywiecki oraz ośmiu prowadzonych  
przez m.st. Warszawa. 

128  Miasto Gdańsk i Powiat Sanocki.

129  Obowiązek przekazania kopii protokołów ciążył na dyrektorach szkół i placówek zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia MENiS 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny.
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NIK negatywnie ocenia występujące przypadki wieloletnich opóźnień w finansowaniu 
przez trzy JST130 niektórych prac remontowo-inwestycyjnych, w szczególności związanych 
z wykonaniem zaleceń państwowych inspektorów sanitarnych lub komend państwowej straży 
pożarnej, które oceniały istniejącą sytuację jako zagrażającą bezpieczeństwu wychowanków. 
Z uwagi na względy finansowe, niektóre z niezbędnych prac wykonano dopiero po kilku latach 
od otrzymania decyzji organu kontrolnego, natomiast inne – nie zostały przeprowadzone  
do dnia zakończenia kontroli NIK.

5. Opłaty za zakwaterowanie w bursach i  internatach prowadzonych przez powiaty 
kształtowały się na niższym poziomie (średnio dla lat 2012/2013–2014/2015 wynosiły w różnych 
jednostkach miesięcznie od 43 zł do 60 zł131), niż opłaty obowiązujące w prowadzonych  
przez miasta na prawach powiatu (odpowiednio od 57 zł do 177 zł).

Trzy z siedmiu JST prowadzących bursy ustaliło wysokość opłat za zakwaterowanie wychowanków 
w drodze uchwał organu stanowiącego (rady miasta lub rady powiatu). Pozostałe uregulowały 
kwestie opłat w drodze zarządzeń organu wykonawczego (prezydenta miasta lub zarządu powiatu), 
tj. przez organ nieprzewidziany przepisami § 63 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie zasad 
działania placówek. Ponadto dopuszczono do udzielania przez dyrektorów burs i szkół z internatami 
zwolnień z opłat za zakwaterowanie z naruszeniem § 63 ust. 8 rozporządzenia MEN w sprawie 
zasad działania placówek.

 y Ustalenia kontroli NIK wykazały m.in. brak dostatecznego nadzoru ze strony Miasta Stołecznego  Warszawy  
nad pobieraniem przez bursy dochodów z tytułu zakwaterowania wychowanków. Dyrektorzy trzech z pięciu 
burs prowadzonych przez Miasto pobierali opłaty za zakwaterowanie niezgodne z postanowieniami §1 ust. 1  
ww. uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXI/423/2011, w związku z czym dochody pobierane przez te placówki 
zostały zaniżone o łącznie 126,8 tys. zł.

Co siódmy z ankietowanych internatów (14,3%, tj. 35) nie pobierał opłat za zakwaterowanie 
wychowanków. Pozostałe internaty i bursy oferowały zakwaterowanie odpłatne – w 137 jednostkach 
(46,3%) wysokość stawek opłat została ustalona przez JST, w pozostałych 159 – przez dyrektora  
lub inny organ (w tym: w 10 bursach). Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej oraz § 63 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie zasad działania placówek ustalanie 
opłat za zakwaterowanie w bursach i internatach leżało w kompetencjach JST.

W roku szkolnym 2014/2015 163 ankietowane internaty szkolne (66,8% z wszystkich, które udzieliły 
odpowiedzi) oraz 64 bursy (73,6%) realizowało dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie lub noclegi 
osób niebędących wychowankami. Ponad połowa (124, tj. 54,6%) udostępniała pomieszczenia osobom 
z zewnątrz również w trakcie roku szkolnego, w dniach nauki (od poniedziałku do piątku).

6. Cztery z siedmiu (57,1%) JST niedostatecznie zweryfikowały rzetelność informacji, 
wprowadzonych przez podległe bursy i internaty do baz danych SIO, do czego – jako organy 
prowadzące – były zobligowane przepisami art. 111 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji 
oświatowej. Wskutek wykazania nieprawidłowej liczby wychowanków, zakwaterowanych 
według stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego, JST została przyznana subwencja  
(część oświatowa subwencji ogólnej) w nieprawidłowej wysokości. Ustalenia kontroli NIK 
wykazały, że subwencja dla trzech samorządów na lata 2013–2015 została zawyżona 

130  Miasto Lublin, Powiat Puławski, Powiat Żywiecki.

131  Z wyłączeniem tych z internatów, w których nie wprowadzono odpłatności za zakwaterowanie.
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łącznie o 120,1 tys. zł132, z czym wiąże się obowiązek zwrotu nienależnych kwot133. W przypadku  
jednej JST134 doszło do zaniżenia subwencji na 2015 r. o kwotę 183,9 tys. zł. Nieprawidłowość 
wiąże się z uszczerbkiem dla budżetu miasta, bowiem zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy 
o dochodach JST, jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej zostały przekazane 
nieprawdziwe dane i  jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową 
subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej, jednostce tej nie przysługuje zwiększenie 
części oświatowej subwencji ogólnej. 

132  Subwencja dla m.st. Warszawa, Powiatu Szamotulskiego i Powiatu Żywieckiego na rok 2013 została przyznana w wysokości 
zawyżonej łącznie o 52,4 tys. zł, na rok 2014 – o 52,6 tys. zł, natomiast na rok 2015 – o 15,1 tys. zł.

133  W świetle art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach JST w przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego 
część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 
decyzji zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, chyba że jednostka ta dokonała wcześniej  
zwrotu nienależnie otrzymanych kwot.

134  Miasto Białystok.
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 4.1  Organizacja i metodyka kontroli

Podstawowym założeniem kontroli było przeprowadzenie jej w trzech rodzajach jednostek: 
jednostkach samorządu terytorialnego, bursach i internatach szkolnych. Wyboru jednostek 
dokonano na  podstawie analizy wysokości kwot wydatków i  dochodów budżetowych 
zrealizowanych przez JST w  rozdziale 85410, liczby wychowanków zgłoszonych do SIO  
oraz analizy ryzyka przeprowadzonej w oparciu o dane ze stron internetowych burs i internatów.

W przygotowaniu kontroli wykorzystano wyniki kontroli doraźnej rozpoznawczej nr R/14/009 
pt.  Sprawowanie opieki w  bursach i  internatach szkół prowadzonych przez Miasto Chełm, 
przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Lublinie (w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r.) 
w trzech jednostkach: Urzędzie Miasta Chełm, Bursie Szkolnej im. J. Korczaka w Chełmie, 
Internacie Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie.

W wystąpieniach pokontrolnych, zarówno dla ocen cząstkowych, jak i dla oceny ogólnej, 
przewidziano trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Dopuszczono sformułowanie oceny ogólnej opisowej, jeżeli 
ustalenie oceny ogólnej byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby 
prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W kontroli, koordynowanej przez Delegaturę NIK w Lublinie, uczestniczyło siedem delegatur NIK135.

Podczas kontroli zasięgano informacji136 od stacji pogotowia ratunkowego, komend policji, 
kuratorów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, a także Ministra Edukacji Narodowej, 
Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W jednym przypadku 
NIK zleciła137 przeprowadzenie kontroli doraźnej właściwym organom kontroli działającym 
w administracji rządowej138. NIK skierowała również do 513 nieobjętych kontrolą burs i internatów, 
prowadzonych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, prośbę o informację dotyczącą 
wybranych zagadnień związanych z ich działalnością w roku szkolnym 2014/2015, w formie 
badania ankietowego, za pomocą elektronicznego kwestionariusza do wypełnienia „on-line” 
w przeglądarce internetowej (odpowiedzi udzieliło 331 jednostek). Wyniki ankiety wykorzystano 
jako uzupełniające dane porównawcze do określenia skali ustaleń kontrolnych.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o NIK skierowano wystąpienia pokontrolne do kierowników 
wszystkich jednostek kontrolowanych. Zastrzeżenia do wystąpienia zostały zgłoszone przez kierownika 
jednej jednostki139. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK oddalił je w całości.

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 97 wniosków pokontrolnych do kierowników 
23 skontrolowanych jednostek140 (52 do dyrektorów burs, 24 – dyrektorów szkół z internatami,  
21 – kierowników urzędów JST). Z informacji o ich realizacji wynika, że zrealizowano 33 wnioski (34%), 
w trakcie realizacji było 47 (48%), a 17 (18%) pozostało niezrealizowanych.

135  Delegatury NIK: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie.

136  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

137  Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.

138  Zlecono –w trakcie kontroli – kontrolę stanu przeciwpożarowego obiektów Bursy Nr  6 w  Warszawie Komendzie  
Miejskiej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy.

139  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

140  Nie skierowano wniosków pokontrolnych do kierownika jednej jednostki (Bursa w Gdańsku).
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Po zakończeniu kontroli, w związku z kontrolą w Bursie Szkolnej w Puławach, Delegatura NIK 
w Lublinie skierowała do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Lublinie zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, polegające 
na zwolnieniu w 2014 i 2015 r. wszystkich wychowanków Bursy z opłat za zakwaterowanie,  
co stanowiło naruszenie § 63 ust. 8 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek (naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych141). Zlecono także, na podstawie 
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Puławach przeprowadzenie 
kontroli rozliczeń RCKU w Puławach.

Z uwagi na stwierdzone w dwóch jednostkach142 naruszenia Prawa budowlanego, stanowiące 
wykroczenia zagrożone karą grzywny, dwie delegatury NIK skierowały do właściwych 
inspektorów nadzoru budowlanego zawiadomienia na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK. 
Delegatura w Rzeszowie skierowała do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczeń, polegających na nieprzeprowadzeniu 
w roku 2014 r. okresowej rocznej kontroli budynku Bursy Szkolnej w Sanoku i budynku 
gospodarczego Bursy oraz nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego dla budynku 
gospodarczego, co stanowiło naruszenie obowiązków określonych odpowiednio w art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit. a, art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego. Delegatura w Poznaniu 
skierowała zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szamotułach 
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez dyrektora ZS Nr 1 we Wronkach, polegającego 
na nieprzeprowadzeniu w 2014 r. kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowej  
budynku internatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego.

 4.3  Finansowe rezultaty kontroli

Efekty finansowe kontroli stanowią finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 
w kwocie 9.717,9 tys. zł, w tym: uszczuplenie środków lub aktywów – 379,4 tys. zł143, kwoty 
nienależnie uzyskane – 110,1 tys. zł144, sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 9.228,4 tys. zł145.

141  Dz. U. z 2013 r. poz. 168. W piśmie z dnia 2 grudnia 2015 r. Rzecznik poinformował dyrektora Delegatury NIK w Lublinie,  
że skierował do Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej wniosek o ukaranie dyrektora RCKU.

142  Bursie w Sanoku, Internacie w ZS Nr 1 we Wronkach.

143  W tym: Bursa w Puławach – 20,8 tys. zł, Bursa w Szamotułach – 0,1 tys. zł, Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 7,5 tys. zł, 
Bursa Nr 7 w Lublinie – 1,5 tys. zł, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 165,6 tys. zł, Urząd Miejski w Białymstoku  
– 183,9 tys. zł.

144  W tym: Bursa w Puławach – 12,6 tys. zł, Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 22,3 tys. zł, Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy – 67,4 tys. zł, Starostwo Powiatowe w Żywcu – 7,8 tys. zł.

145  W tym: Bursa w Puławach – 8.521,2 tys. zł, Bursa Nr 7 w Lublinie – 47,7 tys. zł, Internat w ZS Nr 4 w Sanoku 659,5 tys. zł.
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Analiza stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności

1. Zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 
stałego zamieszkania jest realizowane w systemie oświaty w formach organizacyjnych:

 − publicznej lub niepublicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w art. 2 pkt 7 uso;

 − internatu publicznej lub niepublicznej szkoły, której typy określone zostały w art. 9 uso.

Zasady organizacji publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania określono w rozporządzeniu MEN w sprawie 
zasad działania placówek oraz w rozporządzeniu MENiS w sprawie ramowych statutów placówek. 
Podstawowe zasady organizowania internatu w publicznych szkołach: szkole podstawowej, 
gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych zostały określone w rozporządzeniu MEN 
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad działania placówek, wydanym na podstawie 
delegacji ustawowej zawartej w art. 71 ust. 1 pkt 1 uso, placówkami zapewniającymi opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 
są bursy i domy wczasów dziecięcych (§ 42 i § 52). Bursa zapewnia opiekę i wychowanie 
uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom wymagającym stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia 
nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia (§ 43). Zapewnia 
wychowankom: całodobową opiekę, warunki do nauki, pomoc w nauce, warunki do rozwijania 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień, warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie 
i turystyce (§ 44). Realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka; szkołą,  
do której uczęszcza wychowanek; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi (§ 45). W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji 
wychowanków, powoływany przez dyrektora bursy, do którego zadań należy m.in.: diagnozowanie 
problemów wychowawczych wychowanków, dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności 
podejmowanych działań wychowawczych, doskonalenie metod pracy wychowawczej (§ 46). 

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza, 
którą opiekuje się wychowawca (§ 47). Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, przy czym 
w uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca 
wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy (§ 49). Bursa prowadzi działalność przez cały rok 
szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne, za zgodą organu prowadzącego 
bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (§ 51).

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego 
na wyżywienie oraz za zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania 
miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych  
od tych wynagrodzeń. Wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala 
dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Wysokość opłaty za zakwaterowanie, 
a także termin i sposób jej wnoszenia ustala organ prowadzący. Organ ten może zwolnić rodziców 
z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach losowych (§ 63).
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Zgodnie z ramowym statutem bursy, określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia MENiS 
w sprawie ramowych statutów placówek, statut bursy określa m.in.: szczegółowe cele i zadania 
bursy oraz sposób wykonywania tych zadań; formy współpracy bursy z rodzicami wychowanków  
oraz ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie; organizację bursy; warunki 
pobytu w bursie (zapewniające wychowankom bezpieczeństwo i zaspokojenie ich potrzeb, 
w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej);  
zakres pomocy wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (wymagającym 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania); rodzaje nagród i kar 
stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary; przypadki, w których rada 
pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora bursy do skreślenia wychowanka 
z listy wychowanków.

3. Internat nie jest placówką w rozumieniu uso, brak jest także w uso przepisów dotyczących 
internatu. Przepisem wykonawczym do uso, w którym zawarto regulacje dotyczące jego 
działalności, jest rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów szkół. Z załączników  
do rozporządzenia, określających ramowe statuty szkół (m.in. nr 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5e) wynika,  
że szkoła danego typu może zorganizować internat, w którym zapewnia się opiekę i wychowanie 
uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, a szczegółowa organizacja internatu 
powinna być uregulowana w jej statucie. W przepisach tych ustalono ponadto zasady określania 
liczby wychowanków w grupach wychowawczych, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych 
i wychowawczych z grupą, a także określono, że w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę, w internatach można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego. 

4. Zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek, w tym placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniów kształcącym się w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania, 
zostały określone, od dnia 18 stycznia 2014 r., w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty.  
Do tego czasu warunki przyjęcia do szkół były określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych146. W art. 20p uso 
określono zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

5. Zasady prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej w bursach 
i szkołach określono w rozporządzeniu MEN w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania z 2002 r. 
oraz w obowiązującym od 3 września 2014 r. rozporządzeniu MEN w sprawie dokumentacji 
przebiegu nauczania z 2014 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie dokumentacji 
przebiegu nauczania z 2014 r. placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania powinna w szczególności prowadzić: 
księgę wychowanków (§ 7 ust. 1), dziennik zajęć dla każdej grupy wychowanków (§ 12). 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w bursach i internatach szkół 
określono w rozporządzeniu MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkół i placówek określono 
w art. 33 uso oraz w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Nadzór nad szkołami i placówkami na terenie województwa sprawuje właściwy kurator oświaty 
(art. 31 ust. 1 pkt 1 uso).

146  Dz. U. Nr 26, poz. 232, ze zm.
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6. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zgodnie z art. 5 ust. 5a 
uso, należy do zadań własnych powiatu. Inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 5 
ust. 5b i 5c uso, mogą zakładać i prowadzić ww. placówki, po zawarciu porozumienia. Zakładanie 
i prowadzenie publicznych szkół, w składzie których mogą funkcjonować internaty, zgodnie  
z ww. art. 5 ust. 5a uso, należy do zadań własnych powiatu (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych)  
lub do zadań własnych gmin, zgodnie z art. 5 ust. 5 uso (szkoły podstawowe i gimnazja). Organ 
prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a jego obowiązki w tym zakresie 
zawarte są w art. 5 ust. 7 uso. Organ ten sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki 
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (art. 34a uso).

7. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności 
za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych  
przez szkołę147. Zasady bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach zostały uregulowane 
w ogólnie obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w budynkach 
użyteczności publicznej oraz w rozporządzeniu MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

8. Zasady utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz okresowej kontroli technicznej  
tych obiektów zostały unormowane w Prawie budowlanym oraz przepisach wykonawczych, 
w  szczególności w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia 2002  r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie148  
oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w  sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych149. Zasady 
ochrony przeciwpożarowej budynków określają przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej.

9. Prowadzone przez JST bursy (placówki) oraz szkoły (w tym szkoły, w strukturze których 
funkcjonują internaty) są samorządowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu ustawy 
o  finansach publicznych. W zakresie gospodarki finansowej zastosowanie mają do nich 
przepisy ustawy rachunkowości. Sposób prowadzenia przez nie gospodarki finansowej określa 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych150. 
JST, bursy i szkoły z internatami sporządzają sprawozdania budżetowe zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej151. Zgodnie z art. 223 ufp możliwe jest pozyskiwanie przez samorządowe jednostki 
budżetowe, prowadzące działalność określoną w  ustawie o  systemie oświaty, środków 
pozabudżetowych na ich własne potrzeby, gdy na podstawie uchwały JST utworzony zostanie 
wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadzone będą powyższe środki.

147  Zgodnie z art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela ilekroć w ustawie jest mowa o  szkołach bez bliższego określenia – rozumie się 
przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio 
ich zespoły.

148  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.

149  Dz. U. Nr 74, poz. 836, ze zm.

150  Dz. U. Nr 241, poz. 1616, ze zm.

151  Dz. U. z 2014 r. poz. 119, ze zm. Rozporządzenie poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) uchylonym z dniem 24 stycznia 2014 r.
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Wykaz jednostek skontrolowanych, jednostek NIK przeprowadzających kontrolę 
oraz ocen w wystąpieniach pokontrolnych*

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj  
jednostki Ocena Jednostka 

organizacyjna NIK 

1. Urząd Miejski w Białymstoku urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Białymstoku

2. Bursa Szkolna w Białymstoku bursa
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

3.

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  
– Internat w Technikum  
Handlowo-Ekonomicznym**

internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

4. Urząd Miasta Gdańsk urząd JST Opisowa

Delegatura NIK 
w Gdańsku

5. Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej 
w Gdańsku bursa Opisowa

6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku  
– Internat w Technikum Nr 9** internat szkolny Opisowa

7. Starostwo Powiatowe w Żywcu urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Katowicach

 
8. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 

w Żywcu – Internat w Technikum Nr 1** internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

9.
Zespół Szkół Agrotechnicznych 
i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego 
w Żywcu – Internat w Technikum Nr 6**

internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

10. Urząd Miasta Lublin urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Lublinie

11.

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych 
w Lublinie – Bursa Szkolna Nr 7 w Lublinie 
(działająca od 1 września 2013 r.)  
oraz internat (działający do 31 sierpnia 2013 r.)

bursa/internat
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

12.
Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach – Bursa Szkolna 
w Puławach

bursa Opisowa

13. Starostwo Powiatowe w Szamotułach urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Poznaniu

14.
Zespół Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich  
we Wronkach – Internat w Technikum Nr 1**

internat szkolny 
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

15. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica 
w Szamotułach – Internat** internat szkolny

Pozytywna  
mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości

16.
Zespół Placówek Bursa  
i Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Szamotułach – Bursa

bursa
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości
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Lp. Nazwa jednostki Rodzaj  
jednostki Ocena Jednostka 

organizacyjna NIK 

17. Starostwo Powiatowe w Sanoku urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Rzeszowie

18. Bursa Szkolna w Sanoku bursa
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

19.
Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka 
w Sanoku – Internat w Technikum Nr 2 
w Sanoku**

internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

20.
Zespół Szkół Nr 4  
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku  
– Internat w Technikum Nr 4 w Sanoku**

internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

21. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa urząd JST
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

Delegatura NIK 
w Warszawie

22.
Europejski Dom Spotkań Młodzieży  
– Bursa Nr 1 w Warszawie  
im. Wiktora Kordowicza

bursa
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

23. Bursa Nr 6 w Warszawie bursa
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

24.
Zespół Szkół Gastronomicznych 
w Warszawie – Internat w Technikum 
Gastronomiczno-Hotelarskim Nr 1**

internat szkolny
Pozytywna  

mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości

*   Wystąpienia pokontrolne NIK są dostępne na stronie internetowej BIP Najwyższej Izby Kontroli – http://bip.nik.gov.pl/
kontrole/wyniki-kontroli-nik/

**  Dane dotyczące przyporządkowania internatów do szkół wchodzących w skład zespołów szkół – na podstawie danych 
w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych SIO.
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Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

4. Ustawa z  dnia 11  marca 2004  r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.  U. z  2011  r. Nr  177,  
poz. 1054, ze zm.).

5. Ustawa z  dnia 13  listopada 2003  r. o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

11. Ustawa z  dnia 24  sierpnia 1991  r. o  ochronie przeciwpożarowej (Dz.  U. z  2009  r. Nr 178,  
poz. 1380, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 6  sierpnia 2015  r. w  sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214).

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 27  sierpnia 2015  r. w  sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.  U. z  2015  r. poz. 1270), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.)  
– uchylone z dniem 1 września 2015 r. 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 24  lipca 2015  r. w  sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i  opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i  zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.  U. z  2015  r. 
poz. 1113), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 17  listopada 2010  r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.  U. z  2014  r. poz. 414) – uchylone z  dniem 
1 września 2015 r.

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1170, ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.) – uchylone z dniem 3 września 2014 r.

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 16  stycznia 2014  r. w  sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119, ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) – uchylone 
z dniem 24 stycznia 2014 r.
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19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 12  maja 2011  r. w  sprawie rodzajów 
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży 
w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt  
ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).

20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych 
(Dz. U. Nr 241, poz. 1616, ze zm.).

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 5  lipca 2010  r. w  sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 7  czerwca 2010  r. 
w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 2  marca 2010  r. w  sprawie szczegółowej  
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).

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

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 7  marca 2005  r. w  sprawie 
ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 3  lipca 2003  r. w  sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 31  grudnia 2002  r. w  sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny w  publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia 2002  r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U. Nr  75,  
poz. 690, ze zm.).

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21  maja 2001  r. w  sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 16  sierpnia 1999  r. 
w  sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.  U. z  1999  r.  
Nr 74, poz. 836, ze zm.).
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

7. Rzecznik Praw Obywatelskich

8. Rzecznik Praw Dziecka

9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

10. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

11. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

12. Minister Edukacji Narodowej

13. Minister Finansów

14. Starostowie powiatów

15. Przewodniczący rad powiatów

16. Prezydenci miast na prawach powiatu

17. Przewodniczący rad miast na prawach powiatu




