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Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę?  01 

Źródło: Opracowanie własne NIK.  
Dane o liczbie szkół i słuchaczy: SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 

  



Co kontrolowaliśmy? 02 

Czy kształcenie w szkołach dla dorosłych  
jest prawidłowe, skuteczne i efektywne? 

W SZKOŁACH W POWIATACH 

 Czy organizacja  
i realizacja procesu 
dydaktycznego była 
zgodna z przepisami 
prawa? 

 

 Czy realizacja procesu 
dydaktycznego 
umożliwia skuteczne 
przygotowanie do 
egzaminów? 
 

 Czy prawidłowo 
udzielano dotacji i je 
rozliczano? 

 

 Czy odpowiednio 
kontrolowano 
prawidłowość 
wykorzystania dotacji? 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Kontrole w szkołach NIK zleciła także 
właściwym kuratorom oświaty 



   

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

Szkoły niepubliczne mają dominującą rolę  
w kształceniu dorosłych – wybiera je 4 z 5 słuchaczy 

szkoły policealne  
i  

licea 
ogólnokształcące 



Od kogo zasięgaliśmy informacji? 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 



Stwierdzony stan – skuteczność kształcenia 05 

 

Ponad 20 tys. osób rozpoczynających naukę  

21% absolwentów 

8% zdało egzaminy 
zewnętrzne  

Matura - 

2% 
słuchaczy 

Źródło: opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

Do szkół dla dorosłych  
przyjmowani są wszyscy chętni.  

Nauka w większości tych szkół jest bezpłatna. 



Stwierdzony stan – rezygnacja z kształcenia 06 

PRZYCZYNY REZYGNACJI Z KSZTAŁCENIA 

ODSETEK REZYGNACJI Z KSZTAŁCENIA W LO 

W trakcie kontroli 
zidentyfikowano dobre 
praktyki, ułatwiające 
kontynuację kształcenia 
słuchaczom  
zainteresowanym nauką 

Źródło: wyniki ankiety dla dyrektorów szkół dla dorosłych oraz ustalenia kontroli.  
Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 



Stwierdzony stan – skuteczność kształcenia  
w szkołach publicznych i niepublicznych 

07 

 
• 5% słuchaczy  

 
• 1% słuchaczy 

Ustalenia 
kontroli 

• 14,2% absolwentów 
 

•  8,9% absolwentów 

Wyniki ankiety 
dla dyrektorów 

szkół  

• różnica zdawalności 
• j. polski 4,3 p.p. 
• matematyka 3 p.p. 
• j. angielski  4,5 p.p. 

Dane OKE 

Wyższa 
skuteczność 
kształcenia  
w szkołach 

publicznych, niż  
niepublicznych 

Źródło: opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

PRZYKŁAD: ZDAWALNOŚĆ MATUR 
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Stwierdzony stan – najczęstsze nieprawidłowości  
w organizacji i realizacji  kształcenia 08 

Nieodpowiednie 
kwalifikacje nauczycieli   Braki w wyposażeniu 

Błędy w prowadzeniu 
księgi słuchaczy 

Błędy w prowadzeniu 
dzienników i arkuszy 
ocen 

Niespełnienie 
wszystkich koniecznych 
warunków nauczania 

Błędy w ocenianiu, 
klasyfikowaniu i 
promowaniu słuchaczy 

Kontrolą objęto 20 szkół 
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 9 
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Źródło: opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan –  
charakterystyczne nieprawidłowości w szkołach 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

W 2 szkołach stwierdzono, że 
zapisywano do nich osoby,  
które w ogóle nie złożyły 

dokumentów rekrutacyjnych 
(tzw. martwe dusze) 

W 2 szkołach klasyfikowano osoby, 
które w ogóle nie uczęszczały na 

zajęcia lub nawet nie zapisywały się 
na nie 

W 3 szkołach  prace słuchaczy, 
stanowiące kopie opracowań 

dostępnych w Internecie,  
zostały ocenione pozytywnie W 4 szkołach organy prowadzące 

zatrudniały nauczycieli i dyrektorów 
szkół na podstawie umów o dzieło, 

chociaż charakter ich pracy 
wskazywał na świadczenie usług 



Stwierdzony stan – nieprawidłowości w dotacjach 10 

Dotacje przysługują na każdego 
słuchacza, który w danym miesiącu 
uczestniczył w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Uczestnictwo w zajęciach słuchacz 
potwierdza podpisem na liście 
obecności, stanowiącej integralną 
część dziennika lekcyjnego. 

W 3 szkołach  
skala i charakter 

nieprawidłowości 
wskazują na 
możliwość 

popełnienia 
przestępstwa.  

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

Nieprawidłowości w tym zakresie, w tym: 
 fałszowanie podpisów  
 uzupełnianie podpisów po zajęciach  
 składanie podpisów przed zajęciami 
stwierdzono w 6 z 15 skontrolowanych  
szkół niepublicznych.  
 



Stwierdzony stan  
– ustalenia kontroli w starostwach powiatowych 

11 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

Kontrolowane JST 
prawidłowo udzielały  
i rozliczały dotacje  
na działalność szkół  
dla dorosłych,  
przy czym rozliczanie 
polegało głównie  
na sprawdzeniu  
pod względem 
formalnym  
i prawidłowości obliczeń. 

Kontrolowane starostwa powiatowe wskazywały na 
trudności związane z ustalaniem stawek dotacji  
dla szkół niepublicznych 



 Problemy związane z obowiązującym sposobem obliczania 
stawki dotacji na jednego ucznia (brak przejrzystości) 

 Problemy związane ze zmianą stawek dotacji w trakcie roku – 
negatywny wpływ na możliwości średnio- i długoterminowego 
planowania finansowego: 

 

Stwierdzony stan – stawki dotacji  
(badanie kwestionariuszowe dyrektorów szkół) 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Trudności te mogły wpływać na obniżenie jakości kształcenia – ograniczanie 
wydatków w pierwszej kolejności dotyczyło zakupów pomocy naukowych  
i dydaktycznych oraz wynagrodzeń nauczycieli, a także zajęć dodatkowych 



Stwierdzony stan – informacje uzyskane  
od prezydentów miast 

13 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 

Organy dotujące w zróżnicowanym stopniu  
prowadziły kontrole szkół dla dorosłych 

Stwierdzane  
w trakcie kontroli 
nieprawidłowości: 

Pobieranie dotacji na słuchaczy,  
którzy nie uczestniczyli w min. 50% zajęć 

Pobieranie dotacji na osoby, które nie były 
słuchaczami szkoły  
(w tym na osoby zmarłe) 

Braki w dokumentacji 

Finansowanie z dotacji wydatków, 
niemieszczących się  
w określonym prawem katalogu 



Stwierdzony stan  
– najważniejsze problemy organizacji i finansowania 

14 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

• Duża rotacja słuchaczy 
• Trudności z weryfikacją obecności słuchaczy na zajęciach 
• Trudności z ustaleniem stawek dotacji dla szkół niepublicznych  

WG PREZYDENTÓW MIAST 

• Wysoka absencja na zajęciach 
• Niska przystępowalność do egzaminów zewnętrznych i niska ich 

zdawalność 
• Braki w wyposażeniu szkół (kształcenie zawodowe) 

WG KURATORÓW OŚWIATY 

• Bariery finansowe w podejmowaniu edukacji 
• Trudności w pogodzeniu nauki z obowiązkami domowymi 
• Częste rezygnacje z nauki przed jej ukończeniem 

WG MEN 



Stwierdzony stan – informacje z MEN 15 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

2011: identyfikacja barier  
w podejmowaniu edukacji 

przez osoby dorosłe 

od 2012 zmiany  
w systemie kształcenia 

(modernizacja kształcenia 
ponadgimnazjalnego) 

od 2015 zmiany  
w subwencjonowaniu 

(obniżanie wartości 
wskaźników) 

planowane zmiany  
w zakresie  

zasad organizacji kształcenia  
(częstotliwość i forma zajęć) 

V 2017: 
projekt ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych 

nie prowadzono pogłębionej analizy  
skuteczności kształcenia w szkołach dla dorosłych 



Ocena ogólna 16 
Negatywna ocena kształcenia  

w kontrolowanych szkołach dla dorosłych 

niska skuteczność kształcenia 

nieprawidłowości w realizacji  kształcenia 

nieprawidłowości w finansowaniu kształcenia 

W obowiązującym systemie organizacji kształcenia osób dorosłych 
nie funkcjonują mechanizmy, które zapewniałyby wysoką  
jakość, skuteczność i efektywność kształcenia. 
 

Przyjęte rozwiązania nie zapobiegają zjawiskom patologicznym,  
w tym wyłudzaniu dotacji przez część szkół niepublicznych. 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem grafik fotolia.com 



17 Wnioski systemowe 

   

Kuratorzy oświaty 

JST dotujące szkoły dla dorosłych 

Organy prowadzące szkoły dla dorosłych  

Dyrektorzy szkół 
dla dorosłych 

 Zapewnienie aktywnego nadzoru pedagogicznego 
 Uwzględnianie w większym zakresie skuteczności 

kształcenia w realizowanych zadaniach  

 Ustalanie i eliminowanie 
przyczyn niskiej 
skuteczności kształcenia 

 Zgodne ze stanem 
faktycznym 
ewidencjonowanie 
obecności słuchaczy  
na zajęciach 

 Prawidłowe 
prowadzenie 
dokumentacji nauczania 

 Zapewnienie bazy lokalowej i wyposażenia 
 Wyeliminowanie nieprawidłowych umów  

o dzieło 

 Prowadzenie kontroli  
m.in. faktycznej obecności 
słuchaczy na zajęciach 

 Przejrzyste ustalanie stawek 
dotacji 

 Wyeliminowanie zmian 
stawek dotacji w trakcie 
roku budżetowego 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



18 Wnioski de lege ferenda 

1. NIK wnosi o rozważenie przez Ministra  
Edukacji Narodowej przygotowania  
zmian obowiązujących przepisów  
w zakresie dotowania szkół  
niepublicznych.  
Pożądaną jakość kształcenia  
można byłoby osiągnąć  
uzależniając udzielanie dotacji  lub jej wysokość  
od skuteczności i uzyskiwanych efektów kształcenia.  
 
 
 
 
 

2. NIK proponuje również, aby podstawę obliczania 
dotacji stanowiły odpowiednie kwoty przewidziane na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Źródło: Opracowanie własne NIK z wykorzystaniem materiałów fotolia.com 



19 

  

Finansowanie szkół dla dorosłych 

Źródło: Informacje uzyskane w trakcie kontroli z MEN, wyniki badania 
kwestionariuszowego dyrektorów szkół dla dorosłych. 



20 Działania po kontroli 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Oceny z wystąpieniach pokontrolnych: 

59 wniosków pokontrolnych 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości 
polegających na wypłacie wynagrodzenia 
nauczycielom i dyrektorom na podstawie  
umów o dzieło w sytuacji, kiedy charakter 
wykonywanych przez nich zadań odpowiadał 
świadczeniu usług, zlecono właściwym  
urzędom skarbowym przeprowadzenie kontroli  
w zakresie prawidłowości ustalenia podstawy 
opodatkowania i rozliczenia PIT 

Finansowe rezultaty kontroli  
– 102 tys. zł 

Kwota zwróconych do budżetów jst  
dotacji pobranych w nadmiernej 

wysokości – 64 tys. zł  



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Zdjęcie czarno-białe 
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