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1. WPROWADZENIE 
Zgodnie z zakresem działania ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów, Minister 
Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata 
i wychowanie, a także jest dysponentem budżetu państwa w części 30 – Oświata 
i wychowanie1. 

Wydatki budżetu w układzie budżetu zadaniowym w części 30 – Oświata 
i wychowanie realizowano w ramach sześciu funkcji państwa2:  

- nr 3 – Edukacja, wychowanie i opieka; 
- nr 9 – Kultura i dziedzictwo narodowe; 
- nr 11 – Bezpieczeństwo i nienaruszalność granic; 
- nr 16 – Sprawy obywatelskie; 
- nr 17 – Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju; 
- nr 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna. 

W 2019 r. budżet w części 30 realizowany był przez Ministra Edukacji 
Narodowej (jako dysponenta części i dysponenta trzeciego stopnia) oraz 
dyrektorów 12 jednostek podległych, z tego: 

- trzech ustanowionych dysponentami drugiego stopnia: dyrektorzy Centrum 
Informatycznego Edukacji (CIE), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) 
i Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE); 

- dziewięciu ustanowionych dysponentami trzeciego stopnia: dyrektor 
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz dyrektorzy 
ośmiu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE). 

W 2019 r. w części 30 zrealizowano: dochody budżetowe w kwocie 8244 tys. zł, 
wydatki budżetu państwa w kwocie 512 466,5 tys. zł i wydatki budżetu środków 
europejskich w kwocie 141 150,7 tys. zł. Bezpośrednio przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zostały zrealizowane: dochody budżetowe w kwocie 
3271,3 tys. zł (39,7%), wydatki budżetu państwa w kwocie 199 356,3 tys. zł 
(38,9%) i wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 126 264,1 tys. zł 
(89,5%). 

Zrealizowane w części 30 dochody budżetowe stanowiły 0,002% dochodów 
budżetu państwa ogółem w 2019 r., wydatki budżetu państwa – 0,12% 
wydatków budżetu państwa ogółem w 2019 r., wydatki budżetu środków 
europejskich – 0,2% wydatków budżetu środków europejskich ogółem w 2019 r.   

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 
 

                                                           
1   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 

18 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2268), z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. poz. 1055), z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2315). 
2   W ramach funkcji 3. wyróżniono jedno zadanie i osiem podzadań; w pozostałych funkcjach wyróżniono po jednym zadaniu 

i jednym podzadaniu. Łącznie realizowano sześć zadań i 13 podzadań. 
3   Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 30 – Oświata 
i wychowanie. 

Zakres kontroli 

Realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych.  

Sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych. 

Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w zakresie 
odnoszącym się do 
dochodów i wydatków oraz 
związanych z nimi 
należności i zobowiązań. 

System kontroli zarządczej 
w zakresie prawidłowości 
i rzetelności sporządzania 
sprawozdań i prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

Nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa. 

Analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (MEN). 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie. 

Zaplanowane w 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie (po zmianach) 
wydatki budżetu państwa w kwocie 548 865,5 tys. zł i budżetu środków 
europejskich w kwocie 143 682,4 tys. zł zrealizowano odpowiednio 
w kwotach 512 466,5 tys. zł (93,4%) i 141 150,7 tys. zł (98,2%). W wyniku 
kontroli 5,17% zrealizowanych w części 30 wydatków budżetu państwa 
(33 818,5 tys. zł) i 0,15% wydatków budżetu środków europejskich 
(206,5 tys. zł) stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu kwoty 
1019,6 tys. zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem w części 30. Pozostałe 
zbadane wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
zrealizowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem przepisów 
regulujących tryb wykonywania poszczególnych rodzajów wydatków.  

Stwierdzone nieprawidłowości w wydatkach budżetu państwa polegały na 
przyznaniu z naruszeniem prawa trzem nauczycielom nagród Ministra 
Edukacji Narodowej w kwocie łącznej 22,5 tys. zł, wydatkowaniu kwoty 
448 tys. zł na zakup podręczników i książek pomocniczych do nauki języka 
litewskiego bez podjęcia starań o poniesienie kosztu mniejszego, 
sfinansowaniu  wydatków w kwocie 549,1 tys. zł na produkcję i emisję 
w telewizji i Internecie spotu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego 
egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego ze środków na to 
nieprzeznaczonych w budżecie zadaniowym oraz nieopublikowaniu do dnia 
3 kwietnia 2020 r. informacji o przyznanych dotacjach w 2019 r. 
Minister Edukacji Narodowej sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją 
wydatków przez jednostki podległe oraz wykorzystywaniem udzielonych 
dotacji celowych.  

Jako istotną nieprawidłowość w zakresie rachunkowości MEN, Najwyższa 
Izba Kontroli uznaje niezachowanie ciągłości numeracji dziennika 
w komputerowo prowadzonych księgach rachunkowych.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 30 – Oświata 
i wychowanie i sprawozdań jednostkowych urzędu obsługującego Ministra. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 30 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta 
trzeciego stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym.  
Sprawozdania przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. Na podstawie 
przeprowadzonej kontroli ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę 
sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań, nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości, które wskazywałyby, że księgi te w zakresie obejmującym 
zapisy dotyczące dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań prowadzone były nieprawidłowo. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa została przedstawiona 
w załączniku nr 5.1. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 30 − Oświata 
i wychowanie 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 30 – OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20194 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody budżetu 
państwa w kwocie 5879 tys. zł, z tego 5788 tys. zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 91 tys. zł 
w dziale 750 – Administracja publiczna. 

Dochody budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8244 tys. zł (140,2% kwoty planowanej), z tego: 
w dziale 750 w kwocie 173,1 tys. zł a w dziale 801 w kwocie 8040,4 tys. zł. W pozostałych działach 
odnotowano dochody w wysokości łącznej 30,5 tys. zł. Dochody budżetu państwa zrealizowane w 2019 r. 
w części 30 były wyższe o 17,3% od zrealizowanych w 2018 r. (w kwocie 7026,6 tys. zł). 

Głównymi źródłami dochodów były: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (4545,1 tys. zł); wpływy z opłat za 
dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego (1328,5 tys. zł). Znaczącymi nieplanowanymi 
dochodami były opłaty za włączanie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
nadawanie uprawnień do ich certyfikowania i przeprowadzanie certyfikacji (715,4 tys. zł). 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wynosiły 9170,2 tys. zł., w tym zaległości netto 
8137,1 tys. zł. W stosunku do stanu na koniec 2018 r. nastąpił wzrost należności pozostałych do zapłaty 
o 1063,7 tys. zł i wzrost zaległości netto o 648 tys. zł, co było spowodowane głównie naliczeniem kary 
umownej kontrahentowi przez CIE w związku z niepełnym wykonaniem umowy w 2018 r. (214,2 tys. zł) 
oraz aktualizacją wpływów z odsetek naliczonych beneficjentom projektów konkursowych przez ORE 
(664,1 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 564,9 tys. zł). 

Najwyższe jednostkowe kwoty należności pozostałe do zapłaty5, będące zaległościami, dotyczyły 
w zakresie dochodów realizowanych przez MEN: kar umownych z odsetkami dochodzonych na drodze 
sądowej od KAPENA S.A. w związku z realizacją umowy na zakup autobusów szkolnych w 2008 r. 
(w kwocie łącznej 596,7 tys. zł) oraz należności z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne 
korzystanie z lokalu mieszkalnego w zasobach MEN wraz z odsetkami dochodzone od byłego lokatora na 
drodze sądowej (78 tys. zł). Natomiast w zakresie dochodów realizowanych przez jednostki podległe, 
należności dotyczyły zwrotu od beneficjentów projektów konkursowych na rzecz ORE środków 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych6 (w łącznej kwocie 1402,2 tys. zł od 10 kontrahentów) i pobranych 
w nadmiernej wysokości oraz odsetek naliczonych od tych środków (w łącznej kwocie 5099,4 tys. zł 
od 10 kontrahentów), a także należności z tytułu kar umownych i odsetek naliczonych kontrahentom 
w realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
(POWER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (POKL), w łącznej kwocie 89,4 tys. zł 
od dwóch kontrahentów. 

Szczegółową analizę ilościową dochodów budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie 
przedstawiono w załączniku 5.2. 

                                                           
4    Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198).  
5    W kwotach jednostkowo powyżej 10 tys. zł. 
6    Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., dalej: „ufp”. 
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3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

1. W ustawie budżetowej na rok 2019 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki budżetu 
państwa w kwocie 456 298 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków w części 30 został 
zwiększony do kwoty łącznie 548 865,5 tys. zł w wyniku zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa 
w kwocie łącznie 101 200,9 tys. zł oraz zmniejszenia poprzez przeniesienie przez Ministra Finansów do 
pozycji 100 rezerw celowych budżetu państwa utworzonej na podstawie art. 24d ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r.7 
kwoty łącznie 8633,3 tys. zł. 

W planie po zmianach dominujące wydatki ujęto w działach: 801 – Oświata i wychowanie – 487 146,1 tys. zł 
(88,8% wydatków ogółem), 750 – Administracja publiczna – 45 988,3 tys. zł (8,4% wydatków ogółem) 
i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9000 tys. zł (1,6% wydatków ogółem). Wydatki 
zrealizowano w kwocie ogółem 512 466,5 tys. zł (93,4% wydatków zaplanowanych). Najwyższe wydatki 
zrealizowano w dziale 801 – 451 965 tys. zł (88,2% wydatków ogółem), dziale 750 – 44 930,1 tys. zł 
(8,7% wydatków ogółem) i dziale 921 – 9000 tys. zł (1,8% wydatków ogólem).  

Szczegółową analizę ilościową wydatków budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie 
przedstawiono w załączniku 5.3. 

W planie finansowym MEN na 2019 r. (po zmianach) na poziomie dysponenta trzeciego stopnia 
zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 102 777,1 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 92 317,8 tys. zł 
(89,8% planu po zmianach). Niewykonanie planowanych wydatków wynikało głównie z niższych niż 
prognozowano potrzeb w zakresie finansowania kosztów kształcenia dzieci pracowników Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), nieudzielenia planowanego zamówienia publicznego 
na kampanię informacyjno-promocyjną8, opłacenia składki za udział Polski w Międzynarodowym 
Programie Oceny Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) ze środków Pomocy Technicznej POWER oraz 
odwołania części międzynarodowej projektu Międzynarodowych Badań Kompetencji Nauczycieli (ITEL), 
niewykorzystania części środków na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
W planie finansowym MEN na poziomie dysponenta głównego zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 
127 150,5 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 107 036,6 tys. zł (84,2% planu po zmianach). Niewykonanie 
planowanych wydatków wynikało głównie z niepełnego wykorzystania środków uzyskanych z rezerwy 
celowej na realizację programu „Za życiem” oraz mniejszego zapotrzebowania środków na realizację 
przez CKE zadań w zakresie przygotowania egzaminów zewnętrznych. 

2. Decyzją z dnia 31 grudnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej dokonał blokowania 
niewykorzystanych środków w budżecie państwa w części 30 w kwocie łącznie 5095,1 tys. zł9. Decyzje 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie blokowania wydatków były realizowane w Informatycznym 
Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), tj. w sposób wymagany § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa10.  

3. W planie zadaniowym wydatków w części 30 na 2019 r. wyodrębnione zostały środki na wypłatę 
gratyfikacji pieniężnych dla nauczycieli uzyskujących tytuł honorowy Profesora Oświaty w wysokości 
limitu określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela11, tj. 450 tys. zł. 
Wydatki te zrealizowano w zaplanowanej wysokości na wypłatę gratyfikacji 25 nauczycielom.  

Środki na realizację przez Ministra Edukacji Narodowej ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zostały wyodrębnione w planie zadaniowym wydatków w części 30 na początku 

                                                           
7   Dz. U. poz. 2435, ze zm. 
8   Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dotyczące kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe 

życie. 
9   Ze środków planowanych na nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

zablokowano wydatki w kwocie 2164 tys. zł. Niewykorzystanie w pełni funduszu nagród wynikało z mniejszej liczby wniosków 
dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących o przyznanie nagród, niż pozwalałaby na to wysokość funduszu 
nagród i przyjęta wysokość jednostkowej nagrody. Dodatkowo ze środków planowanych na refundację kosztów kształcenia 
dzieci pracowników Agencji Frontex zablokowano wydatki w kwocie 2931,1 tys. zł. Minister Edukacji Narodowej wyodrębnił 
w planie zadaniowym wydatków na 2019 r. na refundację kosztów kształcenia w Polsce dzieci pracowników Agencji kwotę 
13 539 tys. zł. W 2019 r. do szkół w Polsce uczęszczało mniej dzieci pracowników Agencji niż założono w prognozie. 

10  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225, ze zm. 
11   Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: „ustawa Karta Nauczyciela”. 
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roku w dopuszczalnej kwocie 13 677 tys. zł12. W trakcie roku budżetowego plan wydatków na to zadanie 
został zmniejszony do kwoty 1944,6 tys. zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1732,8 tys. zł. 
Zmniejszenie planowanych wydatków i niepełne ich wykonanie wynika z zapewniania nauczycielom 
dostępności doskonalenia zawodowego finansowanego w ramach POWER.  

Minister Edukacji Narodowej wyodrębnił w planie zadaniowym wydatków w części 30 na 2019 r. środki 
na fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wymaganej wysokości 
5547 tys. zł13. Ze środków tych sfinansowano nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane dla 379 
nauczycieli po 7500 zł (w kwocie łącznie 2842,5 tys. zł) oraz naliczone przy ich wypłacie pochodne 
(składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych), w kwocie łącznie 
530,8 tys. zł. Przyjęta w 2019 r. jednostkowa wysokość nagrody stosowana jest od 2016 r. (po jej 
podwyższeniu w stosunku do wysokości przyjętej na 2015 r. o 500 zł). Minister Edukacji Narodowej 
przyznał 331 nagród na wniosek dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących i 48 nagród 
z inicjatywy własnej. 

4. Ze środków uzyskanych z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie ogółem 97 951,3 tys. zł 
wykorzystano kwotę 81 772,5 tys. zł (83,5%). Najwyższa nominalnie kwota niewykorzystanych środków 
dotyczyła zwiększenia uzyskanego z pozycji 33 rezerw celowych obejmującej środki na realizację 
programu „Za życiem” – z uzyskanej kwoty 56 825,4 tys. zł pozostała niewykorzystana kwota 15 331,8 tys. zł 
(27%). Ze środków tych udzielano dofinansowania powiatom, na podstawie porozumień zawartych 
z MEN, na realizację programu w zakresie Działania 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży i Działania 2.4 
Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 
niepełnosprawnością. Niewykorzystanie środków było spowodowane mniejszym niż planowany 
zakresem działań zrealizowanych w ramach programu przez powiaty, które średnio wykorzystały 73% 
z otrzymanych na ten cel środków. Przyczyną takiego stanu rzeczy były trudności w pozyskiwaniu przez 
powiaty wykonawców zlecanych usług oraz specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
za założoną w programie stawkę wynagrodzenia (60 zł/godzinę). 

Badaniem objęto próbę kontrolną środków z rezerw celowych przeznaczonych do wykorzystania przez 
MEN w kwocie łącznie 8240,5 tys. zł (12,6%)14. Ze środków tych MEN wykorzystało kwotę 8197,5 tys. zł 
(99,5%). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

5. W części 30 budżetu państwa zaplanowano (po zmianach) na 2019 r. wydatki na dotacje w kwocie 
ogółem 124 448,7 tys. zł, a zrealizowano je kwocie w kwocie 107 613,5 tys. zł (86,5%)15. Badaniem 
kontrolnym objęto wybrane wydatki na dotacje w kwocie ogółem 17 847,2 tys. zł (16,7%), z tego: 
na dotacje przedmiotowe – 515,5 tys. zł, dotacje podmiotowe – 9000 tys. zł, dotacje celowe  
– 8331,7 tys. zł. W realizacji badanych wydatków na dotacje nie stwierdzono nieprawidłowości. 

6. W grupie ekonomicznej świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 30 zaplanowano na 2019 r. 
(po zmianach) wydatki w kwocie 14 563,3 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 12 639,6 tys. zł (86,8%). 
Główne wydatki w tej grupie ekonomicznej poniesiono na realizowane przez MEN: wypłaty gratyfikacji 
pieniężnej dla nauczycieli uzyskujących tytuł honorowy Profesora Oświaty w łącznej wysokości 450 tys. zł, 
refundację wypłat nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze w łącznej kwocie 2842,5 tys. zł, wypłatę stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla 
uczniów w łącznej kwocie 1159,2 tys. zł oraz na wypłacane przez ORPEG świadczenia dla nauczycieli 
kierowanych do pracy za granicą16 w kwocie 7859,5 tys. zł. 

                                                           
12  Zgodnie z art. 70a ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2019 w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty wyodrębnia się na ten cel środki 
w wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, obliczanych w oparciu o kwotę bazową dla 
nauczycieli obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., tj. 2752,92 zł. 

13  Zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2019 fundusz nagród powinien być utworzony w wysokości równowartości 2015 średnich wynagrodzeń 
nauczyciela stażysty, obliczanych w oparciu o kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., 
tj. 2752,92 zł.   

14  Z planu finansowego dysponenta trzeciego stopnia – środki pochodzące z pozycji 26 rezerw celowych w kwocie 70 tys. zł oraz 
z planu finansowego dysponenta pierwszego stopnia – środki pochodzące z pozycji 91 rezerw celowych w kwocie 2300 tys. zł 
i pozycji 8 rezerw celowych w kwocie 5870,5 tys. zł. 

15  Wydatki w podziale na cztery grupy ekonomiczne: dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące 
jednostek budżetowych, wydatki majątkowe (z uwzględnieniem odpowiednio w każdej z tych grup środków na 
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). 

16  Świadczenia określone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu 
i warunków przyznawania świadczeń przysługującym nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za 
granicą (Dz. U. poz. 1494). 
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7. W grupie ekonomicznej wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 30 zaplanowano na 2019 r. 
(po zmianach) wydatki w kwocie 406 712,3 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 389 196,4 tys. zł (95,7%). 
W planie finansowym MEN na poziomie dysponenta trzeciego stopnia (po zmianach) zaplanowano na 
2019 r. wydatki bieżące w kwocie 95 497,9 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 86 973,8 tys. zł (91%). 
Wydatki te poniesiono na finansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem MEN (w dziale 
750 w kwocie 44 090,6 tys. zł) oraz finansowaniem zadań oświatowych (w dziale 801 w kwocie 
42 883,2 tys. zł). Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało głównie z niższych potrzeb w zakresie 
kształcenia dzieci pracowników Agencji Frontex, nieudzielenia planowanego zamówienia publicznego 
na kampanię informacyjno-promocyjną ze środków Pomocy Technicznej POWER (ze względu na 
przedłużającą się procedurę przygotowania postępowania), zapłatę składki za udział Polski 
w Międzynarodowym Programie Oceny Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) za 2019 r. ze środków 
Pomocy Technicznej POWER oraz niewydatkowania części środków w ramach Międzynarodowego 
Badania Kompetencji Nauczycieli (ITEL) ze względu na odwołanie realizacji części międzynarodowej tego 
projektu.   

8. Wydatki na wynagrodzenia w części 30 zaplanowano (po zmianach) w kwocie 120 153,6 tys. zł, 
a wydatkowano ogółem 119 790,7 tys. zł (99,7% kwoty planowanej). Zrealizowane wydatki na 
wynagrodzenia w 2019 r. wzrosły w stosunku do 2018 r. (115 302,3 tys. zł) o 3,9%. 

W części 30 planowano (po zmianach) zatrudnienie ogółem 1548 osób (w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych), z tego: dział 750 – 375 (w MEN) i dział 801 – 1173 (w jednostkach podległych). 
Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 1353 osoby, z tego: dział 750 – 302 osoby (80,5% liczby 
planowanej) i dział 801 – 1051 (89,6%). Przeciętne zatrudnienie ogółem w 2019 r. było niższe niż w 2018 r. 
o osiem osób, z tego: w MEN – o jedną osobę i w jednostkach podległych o siedem osób. 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na jednego pełnozatrudnionego ogółem w części 30 w 2019 r. 
wyniosło 7380 zł i wzrosło w stosunku do 2018 r. (7060 zł) o 4,5%, w MEN – 7906 zł (wzrost o 1,9%), 
w jednostkach podległych – 7299 zł (wzrost o 5,4%). 

Szczegółową analizę danych obejmujących zatrudnienie i wynagrodzenie w części 30 – Oświata 
i wychowanie przedstawiono w załączniku 5.4. 

9. Na podstawie ustawy budżetowej na 2019 r. w części 30 budżetu państwa zaplanowano wydatki 
majątkowe w kwocie 2262 tys. zł, w tym 100 tys. zł ze środków ujętych w grupie ekonomicznej 
„Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej”. W planie po zmianach wydatki 
majątkowe zostały zwiększone do kwoty 3141,3 tys. zł.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3016,9 tys. zł (96% planu po zmianach). Ze środków tych 
dokonano m.in. zakupów: sprzętu komputerowego i innego wyposażenia informatycznego oraz 
oprogramowania dla MEN i wszystkich jednostek podległych o łącznej wartości 2381,7 tys. zł; urządzeń 
klimatyzacyjnych do serwerowni w CIE, Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i pomieszczeń w MEN 
o łącznej wartości 320,4 tys. zł; samochodu osobowego dla CKE o wartości 99,2 tys. zł oraz programu 
finansowo-księgowego dla OKE w Krakowie o wartości 79 tys. zł. 

10. Zobowiązania ogółem w części 30 na koniec 2019 r. wyniosły 8875,3 tys. zł, w tym nie było 
zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2019 r. wraz z pochodnymi – w kwocie 6937,4 tys. zł (78,2%), innych wydatków bieżących – w kwocie 
1936,5 tys. zł (21,8%) i świadczeń na rzecz osób fizycznych – w kwocie 1,4 tys. zł (0,0%). W stosunku do 
stanu na koniec 2018 r. zobowiązania ogółem wzrosły o 1288 tys. zł (16%). 

W MEN na poziomie dysponenta trzeciego stopnia zobowiązania ogółem na koniec 2019 r. wyniosły 
3179,3 tys. zł, z tego dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. wraz z pochodnymi  
– w kwocie 2294,7 tys. zł (72,2%) oraz innych wydatków bieżących – w kwocie 884,5 tys. zł (27,8%).  

W 2019 r. w części 30 budżetu państwa poniesiono wydatki na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowo 
regulowanych zobowiązań w kwocie ogółem 14,6 tys. zł, w tym: 1,9 tys. zł z tytułu korekt rozliczeń 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w CKE i ORE); 5,3 tys. zł na zapłatę odsetek od środków 
wykorzystanych z naruszeniem procedur w projekcie „Mały Archimedes”, zgodnie z decyzją Ministra 
Inwestycji i Rozwoju (w ORE); 7,5 tys. zł na zapłatę odsetek ustawowych ustalonych wyrokami sądowymi 
(w ORE i MEN). 

W MEN poniesiono wydatki na odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i wynagrodzenia 
chorobowego pracownikowi zwolnionemu w 2016 r. – 5,6 tys. zł oraz z tytułu zwrotu temu pracownikowi 
kosztów zastępstwa procesowego – 4,1 tys. zł. Wydatki te poniesiono w wyniku wykonania wyroku Sądu 



Wyniki kontroli 

10 
 

Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2019 r., wydanego z powództwa zwolnionego 
pracownika. 

11. Do realizacji w 2019 r. w części 30 pozostawały wydatki w kwocie 17 900 tys. zł, ujęte w wykazie 
planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego17. 
Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 16 400 tys. zł, w przewidzianym terminie do 31 marca 
2019 r., na planowane zadanie zakupu przez CIE nowoczesnego rozwiązania informatycznego 
umożliwiającego publikację przygotowanych w ramach środków unijnych e-materiałów i e-zasobów. 

12. Szczegółowym badaniem objęto próbę 76 wydatków na kwotę ogółem 33 818,5 tys. zł, z czego 
60 dobranych losowo na kwotę 31 065 tys. zł i 16 dobranych celowo na kwotę 2753,5 tys. zł. Badaną 
próbą objęto wydatki majątkowe w kwocie 554,2 tys. zł i wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w kwocie 33 264,3 tys. zł. Badane wydatki zostały rzetelnie określone i dokonane do wysokości kwot 
ujętych w planie finansowym. Wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującym prawem, gospodarnie 
i celowo – z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej jako nieprawidłowości. Nie wystąpiły przypadki 
płatności po terminie oraz dokonywania wydatku przed obligatoryjnym terminem płatności, a także nie 
stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych18. 

13. W 2019 r. w trybach określonych w Pzp w MEN udzielono 21 zamówień o łącznej wartości 4498,2 tys. zł. 
W trybie przetargu nieograniczonego zawarto 11 umów, w trybie z wolnej ręki – cztery umowy, w trybie 
zamówienia na usługi społeczne – cztery umowy, w trybie zamówień centralnych – dwie umowy. 
Dodatkowo dokonano 70 zakupów towarów i usług nieobjętych obowiązkiem stosowania Pzp. 
Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 21 lutego 2017 r. w sprawie 
organizacji udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
– w odniesieniu do tego rodzaju zakupów – zobowiązywało m.in. do przeprowadzenia rozpoznania rynku 
i kierowania ofert do potencjalnych wykonawców. W 26 przypadkach (37%) Dyrektor Generalny MEN 
wyraził zgodę na odstąpienie od tych zasad i zawarcie umowy ze wskazanym wykonawcą. 

Szczegółowemu badaniu poddano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego19 i jedno w trybie zamówienia z wolnej ręki20. Dodatkowo kontroli poddano 
cztery21 postępowania, do których nie stosuje się Pzp, z czego w dwóch przypadkach z uwagi na wartość 
zamówienia nieprzekraczającego równowartości 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy), a w dwóch 
przypadkach z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. g i h Pzp (nabycie audycji i czasu 
antenowego). Łączna wartość skontrolowanych zamówień i zakupów wyniosła 2 806,6 tys. zł, z czego 
w 2019 r. wydatkowano na nie kwotę 2591,1 tys. zł. 

Minister Edukacji Narodowej sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie planował 
przeprowadzić w 2019 r. oraz zamieścił je na stronie internetowej MEN. W dniu 25 lutego 2020 r., 
tj. z zachowaniem terminu, przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie 
o udzielonych w 2019 r. zamówieniach. 

14. Minister Edukacji Narodowej jako dysponent części 30 budżetu państwa sprawował nadzór i kontrolę 
nad jego realizacją w 2019 r., w tym m.in.: 

                                                           
17  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które 

w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346). 
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej „Pzp”. 
19  Zamówienia: DE-WZP.261.3.2019.JJ - Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju 

Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku; DE-WZP.261.6.2018.JC – Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej 
w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

20  Zamówienie DE-WZP.261.20.2019.BR - Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych odbiorców, podręczników 
i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości 
narodowej. 

21  Zamówienia znak: DE-WZP.262.2.2019 – Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN;  
DIP-WP.063.12.2019.KŁ – Realizacja jednego trzydziestosekundowego materiału informacyjno-edukacyjnego dotyczącego 
egzaminów (ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego), przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie oraz do 
odtworzenia publicznego (spotkań, konferencji) – na podstawie koncepcji kreacyjnej; umowa nr MEN/2019/DIP/496  
– Rozpowszechnienie przez Nadawcę w programach telewizyjnych TVP1 i TVP2 oraz na antenach tematycznych spotu 
informacyjnego dotyczącego egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego w okresie od 23 marca 2019 r. do 
8 kwietnia 2019 r.; umowa nr MEN/2019/DIP/265 ؘ– Rozpowszechnienie przez Nadawcę w programach telewizyjnych TVP1 
i TVP 2 spotu informacyjnego dotyczącego promocji „Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i domu w latach 
2019–2023" w okresie od dnia 22 lutego 2019 do dnia 7 marca 2019 r. 
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− w okresach kwartalnych dokonywał analizy przebiegu realizacji planów dochodów i wydatków 
z budżetu państwa oraz wydatków z budżetu środków europejskich, a także wykorzystania funduszu 
wynagrodzeń; 

− systematycznie przeprowadzał weryfikację poprawności formalnej i rachunkowej sprawozdań 
budżetowych jednostek podległych; 

− w okresach półrocznych dokonywał analizy stopnia realizacji mierników i celów określonych w planie 
zadaniowym wydatków w części 30; 

− prowadził monitoring wydatków realizowanych przez pracowników MEN i jednostek podległych za 
pośrednictwem służbowych kart płatniczych; 

− przeprowadzał kontrole wykorzystania udzielonych w 2019 r. dotacji celowych na realizację zadań 
publicznych (u czterech beneficjentów). 

W obszarze wydatków budżetu państwa stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) W 2019 r. Minister Edukacji Narodowej przyznał z naruszeniem prawa nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze trzem nauczycielom. 

Jednym z warunków przyznania nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wymaganym na 
podstawie §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli22, jest posiadanie przez nauczyciela wyróżniającej 
oceny pracy. W badanej grupie 48 nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
przyznanych z inicjatywy własnej Ministra Edukacji Narodowej (w trybie § 9 rozporządzenia) 
stwierdzono trzy przypadki przyznania nagrody nauczycielowi niespełniającemu wymienionego 
warunku. Wysokość nagrody wyniosła 7,5 tys. zł (łącznie 22,5 tys. zł). 

2) W MEN nie zapewniono przejrzystości procesu przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej 
dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie: dokumentowania pracy Komisji do 
spraw nagród, przesłanek podjęcia inicjatywy własnej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyznania 
nauczycielowi nagrody, rzetelności weryfikacji osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli 
nagradzanych z inicjatywy własnej Ministra Edukacji Narodowej oraz trybu przyznawania nagród na 
wniosek organów nauczycielskich związków zawodowych. 

W MEN nie ma wewnętrznej procedury regulującej proces przyznawania nagród. Zarządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej powołujące Komisję do spraw nagród (na podstawie §4 rozporządzenia w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli) pozostawia do decyzji jej przewodniczącego 
określenie sposobu pracy Komisji. Protokoły z pracy Komisji w 2019 r. zawierają jedynie stwierdzenie 
stanów ilościowych rozpatrywanych wniosków, zaopiniowanych pozytywnie i zaopiniowanych 
negatywnie. Dokumenty te nie zawierają wskazania imiennego osób, których wnioski zostały negatywnie 
zaopiniowane (świadczy o tym jedynie postawienie litery „N” na konkretnym wniosku). W protokołach 
nie ma też uzasadnienia przyjętych opinii. W tej sytuacji dokumentacja nie pozwala Ministrowi Edukacji 
Narodowej, decydującemu o ostatecznym przyznaniu nagrody nauczycielowi, na ewentualną weryfikację 
przeprowadzonego procesu opiniodawczego. 
Dokumentacja przyznania nagród nie wskazuje na dokonanie przez MEN własnego rozpoznania i opisu 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli nagradzanych z inicjatywy własnej Ministra Edukacji 
Narodowej, nie zawiera pism uruchamiających proces przyznania nagrody ze strony MEN i nie wskazuje 
przesłanek podjęcia takiej inicjatywy. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa ponadto, że przepisy rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli nie ujmują zaistniałej sytuacji złożenia wniosku o przyznanie 
nauczycielowi nagrody przez uprawniony organ nauczycielskich związków zawodowych. Brak 
wewnętrznego uregulowania w tej sprawie daje możliwość dowolnego traktowania tych wniosków 
w procesie wewnętrznego opiniowania w MEN i przyjmowania faktycznej inicjatywy organów 
nauczycielskich związków zawodowych jako inicjatywy własnej Ministra. W 2019 r. przyznane zostały 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej 10 nauczycielom w oparciu o wnioski złożone przez 
Przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność – które poddano opiniowaniu przez Komisję w MEN 
i trzem nauczycielom w oparciu o wnioski Przewodniczącego Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność Region Mazowsze – które nie podlegały opiniowaniu przez Komisję w MEN. Skutkiem 
takiego podejścia ograniczona została na poziomie MEN procedura weryfikacji wykazywanych we 
wnioskach warunków wymaganych do przyznania nagrody, w tym osiągnięć dydaktyczno- 
-wychowawczych nauczycieli. 

                                                           
22  Dz. U. Nr 131, poz. 1078. 
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3) Do dnia 3 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej nie opublikował informacji o przyznanych 
dotacjach w 2019 r. 

Na dzień 3 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MEN dostępne było ostatnie obwieszczenie 
z wykazem jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2018 r. oraz obwieszczenia dotyczące lat 
wcześniejszych23. Analiza tych publikacji z ostatnich 10 lat wykazała, że obwieszczenia takie 
zamieszczano w terminie od dwóch do ponad sześciu miesięcy po zakończeniu danego roku budżetowego, 
np. obwieszczenie dotyczące dotacji udzielonych w 2012 r. opublikowano w lutym 2013 r. a dotyczace 
dotacji udzielonych w 2018 r. opublikowano w lipcu 2019 r. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a ufp 
obowiązek publikowania informacji o przyznanych dotacjach, wynikający z art. 122 ust. 4 ufp, ma służyć 
zapewnieniu jawności gospodarowania środkami publicznymi. W ustawie o finansach publicznych nie 
określono terminu realizacji tego obowiązku. Dla rzetelnej realizacji tego obowiązku należy przyjąć, 
że powinien on być realizowany w możliwie najkrótszym terminie. 

4) Minister Edukacji Narodowej wydatkował kwotę 448 tys. zł na zakup podręczników i książek 
pomocniczych do nauki języka litewskiego. 

W dniu 28 listopada 2019 r. Minister Edukacji Narodowej zawarł z Wydawnictwem Aušra sp. z .o.o. 
z siedzibą w Puńsku umowę na wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych odbiorców 
podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących 
przynależność do litewskiej mniejszości narodowej w liczbie 700 szt. za kwotę 448 tys. zł, tj. średnio 640 zł 
za sztukę, ale niektóre z nich wyceniono w kwotach nawet powyżej 900 zł za jeden egzemplarz: 
podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej (część 1) – 920 zł, dla klasy II szkoły podstawowej (część 1)  
– 960 zł oraz dla klasy II szkoły podstawowej (część 2) – 930 zł). Są to ceny znacznie wyższe od średnich 
cen jednostkowych podręczników w wersji papierowej zakupywanych dla uczniów innych mniejszości 
narodowych i etnicznych (tj. do nauki języka kaszubskiego 130 zł; języka białoruskiego dla szkół 
podstawowych w odniesieniu do dwóch podręczników 128,5 zł; języka białoruskiego dla liceum 176 zł). 
Przed zawarciem umowy MEN zwróciło się do Wydawnictwa, będącego właścicielem autorskich praw 
majątkowych do podręczników i książek pomocniczych stanowiących przedmiot zakupu, z pytaniem 
o możliwość przeniesienia na rzecz MEN tych praw, ale Wydawca nie wyraził zainteresowania tą 
propozycją.  

Najwyższa Izba Kontroli uznaje za w pełni uzasadnioną potrzebę pomocy szkołom w zapewnieniu 
podręczników do nauki języka ojczystego dla mniejszości litewskiej, zaznaczając jednak, że pomoc taka 
winna być realizowana przy oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi, tj. z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów24. W sytuacji wysokiej kosztowności tej metody realizacji zadania 
publicznego, Minister Edukacji Narodowej mógł – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – skorzystać z innych 
swoich uprawnień, np. zlecić opracowanie podręcznika. 

5) Minister Edukacji Narodowej wydatkował kwotę 549,1 tys. zł na produkcję i emisję w telewizji 
i Internecie spotu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego 
i maturalnego pn. „Jesteśmy z Wami”25. 

Wydatki na produkcję spotu (49,2 tys. zł) i jego emisję w programach TVP1 i TVP2 oraz na antenach 
tematycznych (499,9 tys. zł) sfinansowano w ramach ujętego w planie zadaniowym wydatków MEN 
poddziałania 3.1.1.1.11 „Promocja systemu oświaty i wychowania”. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, przedmiotowy wydatek został sfinansowany ze środków na to nie 
przeznaczonych w planie zadaniowym MEN. 

6) Minister Edukacji Narodowej z naruszeniem prawa oraz nierzetelnie udzielał informacji o kosztach 
zakupu w prasie ogłoszeń w postaci „Listu do rodziców i opiekunów” (78,8 tys. zł) a także kampanii 
„Jesteśmy z Wami” (549,1 tys. zł), finansowanych z budżetu państwa w 2019 r. 

W związku z prowadzeniem kampanii informacyjnych „List do rodziców i opiekunów” oraz „Jesteśmy 
z Wami” do MEN wpłynęły trzy zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej26 oraz dwa zapytania w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe27. 
Złożone wnioski dotyczyły m.in. kwot, jakie MEN poniosło w związku z publikacją „Listu do rodziców 

                                                           
23  https://bip.men.gov.pl/?s=dotacje, dostęp: 3 kwietnia 2020 r. 
24  Art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. 
25  Spot dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=oG_Z8AIOOx0. 
26  Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, dalej: uodip. 
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 1914.  

https://www.youtube.com/watch?v=oG_Z8AIOOx0
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i opiekunów” (wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego28) oraz kosztów produkcji i emisji spotu 
(wnioski dwóch osób fizycznych oraz zapytanie redakcji „Rzeczpospolitej”). Dodatkowo w dwóch 
przypadkach (ZNP oraz osoby fizycznej) wnioskowano o przekazanie kopii faktur na poniesione wydatki. 
Minister naruszył uodip albowiem nie udzielał informacji publicznej bądź przekazywał niepełną 
informację dotyczącą kosztów spotu zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy, mimo że cena usługi nie 
może stanowić tajemnicy przedsiębiorcy. Minister udzielał również informacji w sposób wprowadzający 
w błąd co do wartości zakupionych usług, co było działaniem nierzetelnym. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W ustawie budżetowej na rok 2019 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki budżetu 
środków europejskich w kwocie 136 176 tys. zł. 
W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony środkami z rezerw celowych budżetu 
środków europejskich do kwoty łącznie 143 682,4 tys. zł. 

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 141 150,7 tys. zł (98,2%), w całości przeznaczonej na 
realizację POWER. W stosunku do 2018 r. zrealizowane wydatki były niższe o 533,8 tys. zł (0,4%).  

Ze środków uzyskanych z rezerw celowych (łącznie 7 506,4 tys. zł) wydatkowano kwotę 6963,1 tys. zł 
(92,8%). Badaniem kontrolnym objęto wykorzystanie w MEN środków z pozycji 98 rezerw celowych, 
uzyskanych decyzją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2019 r. w kwocie 4461,2 tys. zł. Środki te 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „Wspieranie realizacji II etapu 
wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego w ramach 
Działania 2.13 POWER. Środki te wykorzystano w całości na wypłatę transzy zaliczki (w formie dotacji) 
dla jednostki realizującej projekt. 

Szczegółową analizę ilościową wydatków budżetu środków europejskich w części 30 – Oświata 
i wychowanie przedstawiono w załączniku 5.5. 

3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W MEN w ramach wydatków budżetowych w układzie zadaniowym wyodrębniono sześć funkcji, sześć 
zadań i 13 podzadań29.  Kontroli dokonano na próbie pięciu podzadań w ramach następujących pięciu 
zadań dobranych w sposób celowy. 

W ramach zadania 3.1 Oświata i wychowanie, podzadania 3.1.6 Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna 
określono wskaźnik: liczba uczestników projektów (w osobach) planując go na poziomie 3750 osób. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. współczynnik wyniósł 3953, tj. przekroczono zakładaną wartość. 

W ramach zadania 9.1 Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, 
podzadania 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej 
w kraju i za granicą określono wskaźnik odsetka ogólnej liczby szkół i placówek, których uczniowie 
włączą się do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym MEN pn. „Godność, Wolność, Niepodległość”30, 
planując go na poziomie 15%. Na dzień 31 grudnia 2019 r. współczynnik ukształtował się na poziomie 
14,7%, tj. prawie w zakładanej wartości. 

W ramach zadania 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 
podzadania 11.4.2. Pozamilitarne przygotowanie obronne określono wskaźnik odsetka liczby 
zatwierdzonych i uaktualnionych planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie 
w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie, w terminie określonym przez Ministerstwo 

                                                           
28  Dalej „ZNP”. 
29  W ramach funkcji 3 – Edukacja, wychowanie i opieka funkcjonowało jedno zadanie i osiem podzadań; w ramach funkcji 9  

– Kultura i dziedzictwo narodowe funkcjonowało jedno zadanie i jedno podzadanie; w ramach funkcji 11 – Bezpieczeństwo 
i nienaruszalność granic funkcjonowało jedno zadanie i jedno podzadanie; w ramach funkcji 16 – Sprawy obywatelskie 
funkcjonowało jedno zadanie i jedno podzadanie; w ramach funkcji 17 – Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 
funkcjonowało jedno zadanie i jedno podzadanie oraz w ramach funkcji 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa 
administracyjna i techniczna funkcjonowało jedno zadanie i jedno podzadanie. 

30  Projekt MEN realizowany w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022. Projekt obejmował różnorodne 
formy realizacyjne, takie jak: odnajdywanie pamiątek związanych z budową Polskiej niepodległości i organizowanie ich wystaw, 
konkursy poetyckie, quizy wiedzy o niepodległej Polsce oraz wprowadzenie (w 2019 r.) interaktywnej gry edukacyjnej 
pn. „Godność, Wolność i Niepodległość”, udpostępnianej na platformie www.e-podreczniki.pl.    
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Obrony Narodowej dla MEN oraz jednostek podległych lub nadzorowanych na poziomie 100%. Na dzień 
31 grudnia 2019 r. współczynnik wyniósł 100%, tj. osiągnięto zakładaną wartość. 

W ramach zadania 16.2 i podzadania 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz 
mniejszości narodowych i etnicznych określono wskaźnik odsetka uczniów objętych działaniami na rzecz 
edukacji uczniów romskich w ogólnej liczbie uczniów z grupy etnicznej romów, planując go na poziomie 
75%. Na dzień 31 grudnia 2019 r. współczynnik wyniósł 80%, tj. przekroczono zakładaną wartość. 

W ramach zadania 17.2 Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki 
spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków 
pomocowych, poddziałania 17.2.1. Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE określono wskaźnik odsetka wartości 
złożonych do Instytucji Zarządzającej POWER Poświadczeń i deklaracji wydatków do alokacji 
nadzorowanej przez MEN – Instytucję Pośredniczącą na poziomie 32,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 
współczynnik wyniósł 27,8%, tj. nie osiągnął zakładanej wartości. Powodami nieosiągnięcia zakładanego 
wskaźnika były m.in. niższe wykorzystanie środków, rozwiązywanie umów z uwagi na brak 
zainteresowanych stron, a także przesunięcia kwot w budżecie na kolejny rok. W trakcie roku Minister 
Edukacji Narodowej monitorował stan realizacji zadania i podejmował działania zmierzające do 
zrealizowania zadania zgodnie z założonym współczynnikiem. 

Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata 
i wychowanie31 uwzględniał wskaźniki dla funkcji 3 – Edukacja, wychowanie i opieka. MEN, w zakresie 
objętym kontrolą, zapewniło spójność mierników realizacji celów z tymi celami.32 

3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 30 – Oświata i wychowanie i sprawozdań jednostkowych MEN: 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);  

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE);  

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1), 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 30 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanej jednostki (dysponenta trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. 

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

                                                           
31  https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/plan-dziaalnoci/plan-dzialalnosci-ministra-edukacji-narodowej-na-rok-2019-dla-dzialu-

administracji-rzadowej-oswiata-i-wychowanie.html  
32  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. wykorzystano wyniki przeprowadzonej w 2019 r. przez Najwyższą Izbę 

Kontroli w MEN kontroli pn. „Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reform systemu 
budżetowego” (P/19/008). 
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3.4. KSIĘGI RACHUNKOWE 

Zgodnie z przyjętymi w MEN zasadami rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów 
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które są tworzone osobno dla dysponenta części budżetu 
państwa i dysponenta trzeciego stopnia33 i prowadzone są z zastosowaniem technik komputerowych. 

Badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia w MEN 
przeprowadzono na próbie 64 zapisów księgowych o łącznej wartości 14 187,8 tys. zł wylosowanych 
metodą monetarną, w zakresie operacji dochodów i wydatków z konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” 
subkonta dochodów i subkonta wydatków posiadających szczegółowość paragrafową, z wyłączeniem 
wydatków dotyczących wynagrodzeń i ich pochodnych. Wylosowana próba została uzupełniona 
19 zapisami księgowymi o łącznej wartości 412,3 tys. zł, wyselekcjonowanymi na podstawie 
przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych (kopii dziennika) obejmującego 
419,6 tys. zapisów. 

W księgach rachunkowych MEN zachowana została zasada ciągłości bilansowej, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości34 (salda kont księgi głównej na dzień 
31 grudnia 2018 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych 2019 r. jako bilans otwarcia 
na dzień 1 stycznia 2019 r.). Obroty dziennika za 2019 r. są zgodne z zestawieniem obrotów i sald kont 
księgi głównej na dzień 31 grudnia 2019 r. (spełnienie zasady określonej w art. 14 ust. 1 uor). W księgach 
2019 r. ujęto wszystkie dowody księgowe dotyczące tego roku. 

W obszarze ksiąg rachunkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) W 2019 r. zasady rachunkowości w MEN nie były na bieżąco aktualizowane w zakresie informacji 
o zmianach wprowadzanych w opisie komputerowego systemu ksiąg rachunkowych. Dopiero w dniu 
23 marca 2020 r. utworzono opisy zmian kolejnych wersji (aktualizacji) komputerowego systemu 
ksiąg rachunkowych licencjonowanych przez producenta systemu, nie utworzono natomiast opisów 
zmian wprowadzanych w systemie przez certyfikowanego partnera producenta świadczącego na 
rzecz MEN usługi wsparcia utrzymania systemu, opracowania i wdrożenia kolejnych modułów 
systemu (licencjonowanych przez Partnera producenta). 

2) W komputerowo prowadzonych księgach rachunkowych MEN nie zachowano ciągłości numeracji 
w dzienniku, co było niezgodne z art. 14 ust. 2 i 4 uor. Analiza kolejności numeracji zapisów 
w dzienniku (z uwzględnieniem bilansu otwarcia zapisanego w odrębnym pliku) wykazała luki 
w numeracji w liczbie 175 tys. numerów. Również numeracja zapisów w dzienniku traktowana jako 
numerowanie kolejnych dowodów księgowych oraz kolejnych zapisów dla każdego dowodu od nowa 
(tj. od numeru 1) zawiera luki w numeracji zapisów (brak 1710 kolejnych numerów). 

 

 
 

 

 

                                                           
33  Zarządzenie nr 47 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dalej: „zasady rachunkowości”. 
34   Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm., dalej: „uor”. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne skierowano do Ministra Edukacji Narodowej w dniu 16 kwietnia 2020 r.  

Minister Edukacji Narodowej w dniu 7 maja 2020 r. zgłosił 12 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 
W podjętej w dniu 3 czerwca 2020 r. uchwale nr 47/2020 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uwzględniło 
sześć zastrzeżeń w całości, jedno w części, a pozostałe zastrzeżenia oddaliło.   

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Ministra Edukacji Narodowej 
następujące wnioski: 

1) Zapewnienie jednolitej procedury wewnętrznego opiniowania w MEN wniosków w sprawie 
przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
wpływających poza trybem określonym w §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 

2) Rzetelne sprawdzanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli nagradzanych z inicjatywy 
własnej Ministra Edukacji Narodowej. 

3) Publikowanie informacji o przyznanych dotacjach niezwłocznie po przyznaniu ostatniej dotacji 
w danym roku budżetowym. 

4) Wypracowanie rozwiązania zapewniającego oszczędne wykorzystanie środków na zadanie 
zapewnienia szkołom dostępu do podręczników służących kształceniu języka ojczystego uczniów 
mniejszości litewskiej. 

5) Udzielenie wnioskującym podmiotom informacji publicznej z podaniem pełnych kosztów publikacji 
w dziennikach i czasopismach „Listu do rodziców i opiekunów” oraz kosztów produkcji i emisji spotu 
„Jesteśmy z Wami”. 

6) Systematyczne aktualizowanie zasad rachunkowości MEN o opis wprowadzanych dodatkowych 
modułów systemu Enova dostarczanych przez spółkę ALT ONE. 

7) Wprowadzenie ciągłej numeracji zapisów w komputerowo prowadzonych księgach rachunkowych  
– dzienniku, zgodnie z wymogami art. 14 ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 30 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Oceny wykonania budżetu w części 30 – Oświata i wychowanie dokonano stosując kryteria35 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku36. 

Dochody (D):      8 244 tys. zł. 

Wydatki (W)37:      653 617,1 tys. zł. 

Łączna kwota (G = D + W):    653 617,1 tys. zł. 

W części 30, zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa, nie badano dochodów i nie 
dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów, a przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty 
dochodów. 

Waga wydatków w łącznej kwocie 

(Ww = W : G):     1. 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   1 019,6 tys. zł (0,2% wydatków ogółem części 30). 

Ocenę cząstkową wydatków obniża się o jeden punkt ze względu na stwierdzoną nieprawidłowość 
polegającą na nieopublikowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej wykazu udzielonych dotacji. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (4) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 
 

                                                           
35  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
36  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
37  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 30 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa2) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
 Ogółem1), w tym: 7 026,6 5 879,0 8 244,0 117,3 140,2 

1. Dział 750 – Administracja publiczna 218,3 91,0 173,1 79,3 190,2 

1.1. Rozdział 75001 Urzędy naczelnych  
i centralnych organów administracji rządowej 218,3 91,0 173,1 79,3 190,2 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie 6 798,6 5 788,0 8 040,4 118,3 138,9 
2.1. Rozdział 80135 Szkolnictwo polskie za granicą 189,9 17,0 157,9 83,1 928,8 

2.2. Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze 
szkolnictwa 18,1 14,0 16,8 92,8 120,0 

2.3. Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 4 749,3 4 335,0 4 769,6 100,4 110,0 

2.4. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 178,3 219,0 127,5 71,5 58,2 

2.5. Rozdział 80180 Działalność badawczo- 
-rozwojowa 0,5 2,0 10,3 2 060,0 515,0 

2.6. Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 662,5 1 201,0 2 958,3 177,9 246,3 
3. Dział 851 Ochrona zdrowia - - 0,1 - - 

3.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność - - 0,1 - - 

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 9,6 0,0 30,4 316,7 - 

4.1. 
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia młodzieży 

9,6 0,0 0,4 4,2 - 

4.2. Rozdział 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży 
polonijnej w kraju 0,0 0,0 30,0 - - 

1) Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.3. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 30 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2018 2019 
6 :3 6 : 4 6 : 5 Wykona-

nie2) Ustawa3) Budżet po 
zmianach 

Wykona-
nie4) 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem, w tym: 500 251,9 456 298,0 548 865,5 512 466,5 102,4 112,3 93,4 

1. Dział 150 – Przetwórstwo 
przemysłowe 814,3 1 297,0 515,5 515,5 63,3 39,7 100,0 

1.1. 
Rozdział 15002 – Wydawanie 
podręczników szkolnych 
i akademickich 

814,3 1 297,0 515,5 515,5 63,3 39,7 100,0 

2. Dział 750 – Administracja publiczna 43 987,9 45 972,0 45 988,3 44 930,1 102,1 97,7 97,7 

2.1. 
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych  
i centralnych organów administracji 
rządowej 

43 987,9 45 972,0 45 988,3 44 930,1 102,1 97,7 97,7 

3. Dział 752 – Obrona narodowa 4,0 5,0 5,0 4,9 122,5 98,0 98,0 

3.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki 
obronne 4,0 5,0 5,0 4,9 122,5 98,0 98,0 

4. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

4,5 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 4,5 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 440 950,4 397 033,0 487 146,1 451 965,0 102,5 113,8 92,8 

5.1. Rozdział 80135 Szkolnictwo polskie 
za granicą 46 193,2 44 185,0 49 616,6 49 188,7 106,5 111,3 99,1 

5.2. Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze 
szkolnictwa 17 608,8 14 150,0 18 700,4 18 416,6 104,6 130,2 98,5 

5.3. Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 202 893,3 205 205,0 230 218,4 223 030,1 109,9 108,7 96,9 

5.4. Rozdział 80146 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 30 140,7 39 723,0 31 919,8 31 199,1 103,5 78,5 97,7 

5.5. 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

1 302,2 0,0 1 330,0 1 202,2 92,3 - 90,4 

5.6. Rozdział 80179 Pomoc zagraniczna 755,4 0,0 750,0 587,7 77,8 - 78,4 

5.7. Rozdział 80180 Działalność badawczo- 
-rozwojowa 5 783,6 3 529,0 8 080,1 8 080,1 139,7 229,0 100,0 

5.8. Rozdział 80195 Pozostała działalność 136 273,2 90 241,0 146 530,7 120 260,7 88,2 133,3 82,1 

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 845,0 0,0 2 300,0 2 272,5 123,2 - 98,8 

6.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 845,0 0,0 2 300,0 2 272,5 123,2 - 98,8 

7. Dział 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 734,8 0,0 919,7 896,3 122,0 - 97,5 

7.1. Rozdział 85334 Pomoc dla 
repatriantów 734,8 0,0 919,7 896,3 122,0 - 97,5 

8. Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 2 911,0 2 985,0 2 985,0 2 882,2 99,0 96,6 96,6 

8.1. 

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz 
inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 

1 022,5 1 085,0 1 085,0 1 025,2 100,3 94,5 94,5 

8.2. Rozdział 85413 Kolonie i obozy dla 
młodzieży polonijnej w kraju 696,2 700,0 700,0 697,8 100,2 99,7 99,7 
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8.3. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze motywacyjnym 1 192,3 1 200,0 1 200,0 1 159,2 97,2 96,6 96,6 

9. Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 100,0 100,0 100,0 

9.1. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje 
kultury 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 100,0 100,0 100,0 

1) Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
2) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
3) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
4) W części 30 w 2019 r. nie wystapiły wydatki niewygasające.  
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 30 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Lp. Wyszczególnienie1) 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przecięt-
ne zatrud-
nienie wg 

Rb-702) 

Wynagro-
dzenia 

wg Rb-703) 

Przecięne 
miesięczne 

wynagrodze-
nie brutto na 
1 pełnozatr. 

Przecięt-
ne zatrud-

nienie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia 

wg Rb-703) 

Przecięne 
miesięczne 

wynagrodze-
nie brutto na 
1 pełnozatr. 

8:5 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3),  w tym: 1 361 115 302,3 7 060 1 353 119 790,7 7 380 104,5 

1. Dział 750 303 28 206,4 7 758 302 28 649,2 7 906 101,9 

1.1. 

Rozdział 75001 303 28 206,4 7 758 302 28 649,2 7 906 101,9 
01-osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

20 1 246,4 5 193 23 1 443,8 5 186 99,9 

02-osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

3 508,2 14 116 4 569,3 13 402 94,9 

03-członkowie korpusu 
służby cywilnej 280 26 451,8 7 873 275 26 636,1 8 065 102,4 

2. Dział 801 1 058 87 095,9 6 860 1 051 91 141,5 7 229 105,4 

2.1. 

Rozdział 80135 263 26 270,4 8 324 265 27 556,6 8 679 104,3 
01-osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

25 1 576,7 5 266 25 1 522,5 5 187 98,5 

15-nauczyciele … w szkołach 
... prowadzonych przez 
organy administr. rządowej 

238 24 690,7 8 645 240 26 034,1 9 034 104,5 

2.2. 

Rozdział 80143 80 5 836,3 6 080 83 6 510,4 6 497 106,9 
01-osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

66 5 060,1 6 389 68 5 606,5 6 855 107,3 

15-nauczyciele … w szkołach 
... prowadzonych przez 
organy administr. rządowej 

14 776,2 4 620 15 903,9 4 910 106,3 

2.3. 

Rozdział 80145 527 40 425,9 6 392 528 43 142,3 6 812 106,6 
01-osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

314 19 970,0 5 300 318 22 023,5 5 777 109,0 

15-nauczyciele … w szkołach 
... prowadzonych przez 
organy administr. rządowej 

213 20 455,9 8 003 210 21 118,8 8 378 104,7 

2.4. 

Rozdział 80146 188 14 563,3 6 455 175 13 932,2 6 644 102,9 
01-osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

165 12 921,6 6 526 152 12 039,3 6 585 100,9 

15-nauczyciele … w szkołach 
... prowadzonych przez 
organy administr. rządowej 

23 1 641,7 5 948 23 1 892,9 7 048 118,5 

 
1) Opracowanie własne na podstawie danych z kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych 
przez NIK. 
 2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Do wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na jednego 
pełnozatrudnionego w 2019 r. (kol. 8) przyjęto wartość przeciętnego zatrudnienia określonego w sprawozdaniu Rb-70 z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Zgodnie z § 17 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiacej załącznik nr 34 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 1393, ze 
zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy 
(§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie 
dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 
4)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej.  
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5.5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 30- OŚWIATA 

I WYCHOWANIE  
 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem, w tym: 141 684,5 136 176,0 143 682,4 141 150,7 99,6 103,7 98,2 

1 Dział 801 - Oświata i wychowanie 141 684,5 136 176,0 143 682,4 141 150,7 99,6 103,7 98,2 

1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 141 684,5 136 176,0 143 682,4 141 150,7 99,6 103,7 98,2 

1) Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK. 

2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.6. WYKAZ PODMIOTÓW, 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. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Minister Finansów 

8. Minister Edukacji Narodowej 

9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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