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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Centrum funkcjonujące samodzielne lub znajdujące się w strukturze zespołu szkół:

CKZ 1)  centrum kształcenia zawodowego – placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1, powstała z dniem 
1 września 2019 r. w miejsce dotychczasowych centrów kształcenia prak-
tycznego oraz ośrodków doskonalenia zawodowego,

CKZiU 2)  centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – zespoły szkół lub 
placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo 
oświatowe,

CKU 3)  placówka kształcenia ustawiczna (centrum kształcenia ustawicznego);

efektywność ogólna odsetek uczestników KKZ, którzy zdali egzamin zawodowy lub odsetek uczest-
ników TDT lub PNZ, którzy ukończyli dokształcanie z wynikiem co najmniej 
dobrym2;

efektywność 
zatrudnieniowa

wskaźnik informujący o odsetku uczestników formy kształcenia zawodowego, 
którzy po ukończeniu podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy 
lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie w okresie do trzech 
miesięcy po zakończeniu kształcenia albo zmienili zawód na zgodny 
z wyuczonym;

KKZ kwalifikacyjny kurs zawodowy – pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, 
o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo oświatowe;

Kurator Świętokrzyski Kurator Oświaty;

Kuratorium Kuratorium Oświaty w Kielcach;

nauczyciel 
kształcenia 

zawodowego

nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym nauczyciel języka 
obcego zawodowego oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu, a także 
osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 2–4  
i 6 ustawy Prawo oświatowe;

młodociany 
pracownik

pracownik w wieku od 15 do 18 lat, odbywający praktyczną naukę zawodu 
w ramach przygotowania zawodowego. Zasady zatrudniania młodocianych 
pracowników zostały określone w art. 191 § 1–27 ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy3;

PNZ praktyczna nauka zawodu; 

podstawa 
programowa  

z 2017 r.

określona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 marca 
2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach4; 

podstawa 
programowa  

z 2019 r.

określona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 
2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkol-
nictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego5;

1  Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.

2  Przy określeniu tego kryterium uwzględniono wymagania egzaminu zawodowego. Tylko 
uzyskanie ocen celujących, bardzo dobrych i dobrych może zapewnić zasób wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego, tj. uzyskania 75% możliwych 
punktów.

3  Dz. U. 2020 r. poz. 1320, ze zm.

4  Dz. U. poz. 860, ze zm.

5  Dz. U. poz. 991, ze zm.
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rozporządzenie 
w sprawie PNZ

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu6;

rozporządzenie 
w sprawie KU

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych7;

rozporządzenie 
w sprawie 

akredytacji

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych8;

rozporządzenie 
w sprawie 

szczególnych 
rozwiązań

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-199;

rozporządzenie 
w sprawie 

ograniczenia 
funkcjonowania 

jednostek

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-1910;

TDT,  
turnus

turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o którym 
mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo oświatowe;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11;

ustawa reformująca 
kształcenie 
zawodowe

ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw12;

uofp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13. 

6  Dz. U. poz. 391.

7  Dz. U. poz. 652.

8  Dz. U. poz. 1692.

9  Dz. U. poz. 493, ze zm.

10  Dz. U. poz. 410, ze zm.; utraciło moc z dniem 1 września 2020 r.

11  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.

12  Dz. U. poz. 2245, ze zm.

13  Dz. U. z 2021 r. poz. 305.
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Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy centra kształcenia 
praktycznego, 
ustawicznego  
i zawodowego zapewniają 
młodzieży i dorosłym 
warunki do zdobycia 
kwalifikacji zawodowych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy warunki 

organizacyjne 
kształcenia 
zawodowego 
i ustawicznego 
zapewniały 
odpowiednią jakość 
procesu kształcenia?

2.  Czy zapewniono 
warunki finansowe 
do realizacji kształcenia 
zawodowego  
i ustawicznego?

3.  Czy podejmowane 
działania zapewniały 
prawidłową realizację 
i efektywność 
kształcenia?

Jednostki 
kontrolowane 
Kuratorium Oświaty  
w Kielcach oraz siedem 
nierolniczych centrów 
kształcenia zawodowego14 
i ustawicznego 
z województwa 
świętokrzyskiego 

Okres objęty kontrolą
Od 1 stycznia 2019 r. 
do czasu zakończenia 
kontroli (14 maja 2021 r.)

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodach szkolnictwa zawodo-
wego (branżowego) realizowane jest w branżowych szkołach I i II stopnia, tech-
nikach oraz szkołach policealnych.14Do 1 września 2019 r. w systemie oświaty 
funkcjonowały także inne placówki umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, tj. placówki kształcenia usta-
wicznego, centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i dosko-
nalenia zawodowego (ODiDZ). Mogły one prowadzić kształcenie ustawiczne 
w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusów dokształcania teoretycz-
nego, które mogły być prowadzone tylko w ODiDZ. Specyfiką centrum kształ-
cenia praktycznego było realizowanie zadań związanych z praktyczną nauką 
zawodu. W ustawie reformującej kształcenie zawodowe przewidziano konsoli-
dację zasobów techniczno-dydaktycznych dotychczasowych centrów kształce-
nia praktycznego i ODiDZ, w ramach centrów kształcenia zawodowego, które 
mogą prowadzić kształcenie ustawiczne we wszystkich formach wymienionych 
w art. 117 ustawy Prawo oświatowe, a dodatkowo realizują praktyczną naukę 
zawodu, wynikającą z programu nauczania dla danego zawodu. Zgodnie z art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświato-
wych15, placówki takie zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego są jednostkami budżetowymi. 
W roku szkolnym 2020/2021 w województwie świętokrzyskim funkcjo-
nowało 15 publicznych Centrów realizujące kształcenie zawodowe i/lub 
ustawiczne (w tym cztery centra kształcenia rolniczego prowadzone przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), a także 150 publicznych szkół zawodo-
wych (w tym 19 specjalnych), tj. 54 branżowe szkoły I stopnia; 12 branżowych 
szkół II stopnia; 55 techników oraz 29 szkół policealnych, do których uczęsz-
czało w sumie 24 094 uczniów16. W strategiach ogólnopolskich17 oraz doku-
mentach opracowanych dla województwa świętokrzyskiego18 wyznaczono 
kluczowe działania, które powinny skupiać się m.in. na doskonaleniu systemu 
edukacji zawodowej w kierunku bardziej praktycznego podejścia do kształ-
cenia, lepszego dopasowania do wymagań współczesnego rynku pracy oraz 
tworzenia odpowiednich warunków nauki zawodu. Jak wynika z tych opraco-
wań, infrastruktura edukacyjna szkół zawodowych w województwie święto-
krzyskim nie jest w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy, przewiduje się 
więc ich doposażanie z wykorzystaniem środków unijnych.
Uzasadnieniem podjęcia niniejszej kontroli było dokonanie analizy działal-
ności największych nierolniczych Centrów funkcjonujących w wojewódz-
twie świętokrzyskim, w kontekście realizacji zadań wynikających z ustawy 
reformującej kształcenie zawodowe oraz strategii rozwoju województwa. 
Szczególną uwagę zwrócono na bazę materialną i kadrową tych placówek 
zakres podejmowanych działań i ich finansowanie, oraz rolę jaką pełniły 
Centra w procesie stymulowania aktywności edukacyjnej młodzieży i doro-
słych, w tym z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

14  Do 1 września 2019 r. funkcjonujące jako centra kształcenia praktycznego.

15  Dz. U. z 2020 r. poz. 2029.

16  Dane wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) funkcjonujących w ramach Systemu 
Informacji Oświatowej (SIO), https://rspo.gov.pl/; [stan na 5 lipca 2021 r.].

17  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta 
przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.; https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-
o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju, [dostęp 5 lipca 2021 r.].

18  Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przyjęta uchwałą nr XXXIII/589/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
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W Centrach zapewniono młodzieży i dorosłym możliwość uzyskania  
i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności zawodowych w ramach kwa-
lifikacyjnych kursów zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników, a także praktycznej nauki zawodu. Jednak  
w sześciu z siedmiu objętych kontrolą Centrów zadania te nie były realizo-
wane prawidłowo i efektywnie. Wynikało to z między innymi z nieprzestrze-
gania obowiązujących przepisów, nieuwzględniania potrzeb rynku pracy 
i lokalnych uwarunkowań w planowaniu i realizacji tych form kształcenia.
W Centrach zapewniono warunki organizacyjne i finansowe do realizacji przy-
pisanych im zadań, w tym zatrudniono nauczycieli o odpowiednich kwalifi-
kacjach oraz udostępniono pracownie zawodowe (od 10 do 25). W czterech 
jednostkach wyposażenie niektórych pracowni nie było jednak w pełni dosto-
sowane do wymagań obowiązującej podstawy programowej.
Centra ograniczały się do pełnienia roli realizatora PNZ – najczęściej tylko 
na zlecenie jednej szkoły – w konsekwencji potencjał kadrowy i materialny 
tych placówek nie był w pełni wykorzystany (np. w jednym CKZ nie pro-
wadzono żadnych zajęć w pracowniach wyposażonych w sprzęt o wartości  
ok. 3 mln zł). Znaczenie Centrów na rynku edukacyjnym województwa świętokrzy-
skiego stopniowo maleje, co wynika z lepszego doposażenia szkół zawodowych, 
niskiej aktywności Centrów oraz rezygnacji z ich autonomiczności (są włączane 
do zespołów szkół). W większości Centrów (pięciu) stwierdzono nieprawidłowo-
ści w przygotowaniu i realizacji kształcenia praktycznego, mające wpływ na jego 
efektywność. Dodatkowo epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na skutecz-
ność kształcenia umiejętności praktycznych uczniów. 
KKZ oferowane przez większość Centrów nie były dostosowane do potrzeb 
lokalnego, wojewódzkiego ani krajowego rynku pracy. W konsekwencji efektyw-
ność zatrudnieniowa badanych kursów była niewielka. Obecnie nie funkcjonuje 
mechanizm uzależnienia poziomu finanso�ania KKZ od ich przydatności oraz 
kosztochłonności. Tylko w jednym Centrum organizacja KKZ była w pełni zgodna 
z przepisami oświatowymi i wewnętrznymi regulacjami, a dokumentację prowa-
dzono rzetelnie. Zajęcia większości analizowanych kursów (78%) realizowane 
były przez co najmniej trzy dni w tygodniu, co było niezgodne z deklarowaną 
zaoczną formą zajęć. Tzw. przystępowalność uczestników KKZ do egzaminów 
zawodowych i ich zdawalność były niskie – wynosiły odpowiednio 44% i 35%. 
Mogło to wynikać z przyjmowania na KKZ wszystkich chętnych, a także dobro-
wolnego charakteru kształcenia ustawicznego. 
Kurator wspomagał organizację kształcenia ustawicznego i zawodowego 
w Centrach, w tym organizował doradztwo metodyczne dla nauczycieli oraz 
koordynował organizację turnusów dokształcania młodocianych pracowników 
lecz harmonogramy turnusów sporządzane były nierzetelnie. Niewystarczający 
był także nadzór Kuratora nad realizacją TDT. Jedno z Centrów, zobowiązane 
do organizacji 59% TDT w województwie, zlecało ich prowadzenie jednostce 
nieuprawnionej w świetle art. 117 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe. Większość 
turnusów została zrealizowana w nieprawidłowym, tj. obniżonym o 60%–
80% wymiarze zajęć w stosunku do wymaganego przepisami oświatowymi, 
co wynikało z dążenia do poprawy opłacalności organizacji TDT. Turnusy 
te realizowano najczęściej w formie indywidualnych konsultacji, dopuszczonej 
tylko dla przypadków losowych. Dodatkowo dokumentacja wszystkich turnu-
sów objętych szczegółowym badaniem prowadzona była nierzetelnie. Z wyni-
kiem co najmniej dobrym ukończyło TDT zaledwie 30% ich uczestników.
Oszacowanie kosztów prowadzenia PNZ i KKZ było utrudnione ze względu 
na sposób finansowania zadań realizowanych przez Centra (otrzymy-
wały środki na ponoszone wydatki, bez wymogu analizy kosztochłonności 
poszczególnych form). Dążenie do minimalizacji kosztów działalności w sze-
ściu jednostkach wiązało się z tym, że często brakowało wymaganego wypo-
sażenia, organizowano zajęcia praktyczne dla zbyt licznych grup, ograniczano 
wymiar godzinowy zajęć, a także nie motywowało do realizacji potrzebnych 
na rynku pracy ale kosztownych KKZ. Efektywność finansowa objętych ana-
lizą KKZ była na ogół dodatnia, chociaż bardzo zróżnicowana.

Centra umożliwiały 
uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy, choć zadania 
te realizowały 
nieprawidłowo   
i nie zawsze efektywnie 
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W Centrach, powstałych po zmianach wynikających z ustawy reformującej 
kształcenie zawodowe, organizowano kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych i dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników 
(były one głównym organizatorem KKZ i TDT w województwie świętokrzy-
skim). Realizowano także zadania związane z praktyczną nauką zawodu, 
chociaż zakres tych działań ograniczał się najczęściej do współpracy z jedną 
szkołą zawodową. Tylko w dwóch Centrach (z siedmiu objętych kontrolą) 
prowadzono inne kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy 
Prawo oświatowe. Żadna z objętych kontrolą placówek nie prowadziła kur-
sów umiejętności zawodowych ani kursów kompetencji ogólnych. Doradz-
two edukacyjno-zawodowe oraz aktywną współpracę z pracodawcami 
realizowały tylko cztery Centra.  [str. 16–18, 34–35]

W Centrach objętych kontrolą zatrudniono 122 nauczycieli i instruktorów PNZ. 
Większość zatrudnionych (93%) miała pełne kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu, a 73% z nich legitymo-
wało się wykształceniem uprawniającym do kształcenia w zawodach, uzna-
nych za deficytowe na wojewódzkim i powiatowym rynku pracy lub ważne 
dla rozwoju kraju. W CKZ w Kielcach wystąpiły trudności z zatrudnieniem 
odpowiednich osób do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem pracowni 
wyposażonych w nowoczesne urządzenia. Tylko niektórzy nauczyciele 
zatrudnieni w Centrach mogli wykazać się praktycznym doświadczeniem 
nabytym w przedsiębiorstwach o profilu odpowiadającym nauczanemu 
przedmiotowi. Wszystkim umożliwiono dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe, jednak w trzech Centrach nie zadbano o realizację wymaga-
nych przepisami szkoleń branżowych.   [str. 36–38]

Centra dysponowały pracowniami (od 10 do 25) umożliwiającymi prowa-
dzenie kształcenia praktycznego w zawodach należących do branży moto-
ryzacyjnej, elektroenergetycznej, transportu drogowego, budowlanej, 
a także hotelarsko-gastronomicznej, fryzjersko-kosmetycznej i medycz-
nej. Wyposażenie dużej części z tych pracowni odpowiadało wymaganiom 
określonym w podstawie programowej z 2017 r. i podstawie programo-
wej z 2019 r., poza pracowniami (dwiema samochodowymi, mechatro-
niczną i elektryczną) funkcjonującymi w czterech Centrach. Z kolei w CKZ 
w Kielcach, które należy do największych Centrów w kraju, nie zagospo-
darowano w żaden sposób pięciu pracowni wyposażonych w nowoczesne 
i kosztowne maszyny o wartości 3 mln zł. W następnych latach szkolnych 
będą one wykorzystane także w niewielkim stopniu (według przedstawio-
nych planów w ok. 3%).  [str. 38–41]

W pięciu Centrach organizowano KKZ. Stopień przydatności tych kur-
sów do potrzeb rynku pracy w kraju i/lub województwie świętokrzy-
skim był niski lub średni, tj. oferta KKZ nie była zgodna z prognozą 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżo-
wego na rynku pracy, ustalonej zgodnie z art. 46b ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe na lata 2019–2020 przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. Dwa z pięciu Centrów (40%) nie miały w ofercie 
żadnego kursu, który odpowiadałby potrzebom lokalnego, wojewódz-
kiego lub krajowego rynku pracy. Pozostałe trzy Centra przygotowywały 

Znaczenie Centrów  
w organizacji kształcenia 

ustawicznego i PNZ  
w województwie 

świętokrzyskim 

Potencjał kadrowy 
Centrów

Zasoby dydaktyczne  
i wyposażenie Centrów 

nie zawsze były 
prawidłowe

Niski wskaźnik 
dostosowania oferty KKZ 

do potrzeb rynku pracy



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

9

swoją ofertę odnosząc się raczej do potrzeb lokalnych (powiatowych),  
jednak od 25% do 53% oferowanych kursów nie wpisywało się w potrzeby 
rynku pracy, nawet w wymiarze lokalnym. W konsekwencji efektywność 
zatrudnieniowa tych KKZ była niewielka. [str. 44–45]

KKZ były finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, 
przekazywanej do organu prowadzącego Centrum. Środki te w większości 
przypadków pokrywały koszty realizacji kursów. Zbilansowanie kosztów 
zależało od kwalifikacji, której dotyczyło kształcenie, od czasu trwania 
KKZ i liczby uczestników. Właściwe decyzje w tym zakresie, np. realizacja 
KKZ przez dwa lata szkolne, umożliwiały organom prowadzącym Centra 
na dwukrotne uzyskanie środków (na każdy rok szkolny), co poprawiało 
opłacalność KKZ. Rozpiętość kosztowa poszczególnych kursów była bar-
dzo duża, np. koszt organizacji KKZ w kwalifikacji wykonywanie robót 
związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sani-
tarnych (na lata 2019–2020 prognozowano istotne zapotrzebowanie 
na pracowników o takich kwalifikacjach na krajowym rynku pracy) był 
sześciokrotnie wyższy w stosunku do kursu w kwalifikacji opracowywa-
nie materiałów archiwalnych (zawód ten nie był wskazany w prognozach 
rynku pracy). [str. 45, 50–53]

Mechanizm podziału części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia 
faktycznych kosztów kształcenia na KKZ w poszczególnych kwalifikacjach 
oraz zapotrzebowania na absolwentów tych kursów na krajowym i woje-
wódzkim rynku pracy. Przyjęte w algorytmie podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej wagi dotyczą tylko liczby uczestników KKZ oraz absol-
wentów, którzy zdali egzamin zawodowy, w przeciwieństwie do finanso-
wania kształcenia branżowego, gdzie zróżnicowano tzw. wagi podstawowe 
odnoszące się do poszczególnych zawodów, z uwzględnieniem różnych 
kosztów kształcenia oraz stworzono warunki do powiązania kierunków 
kształcenia z potrzebami rynku pracy19.  [str. 52, 55–56]

W dwóch z pięciu Centrów (40%), które organizowały KKZ w okre-
sie objętym kontrolą, stwierdzono przypadki postępowania niezgodnie 
z wewnętrznymi procedurami i regulaminami. Nieprawidłowości doty-
czyły zasad oceniania, klasyfikowania słuchaczy oraz nieegzekwowania 
zaświadczeń lekarskich, które warunkowały udział w kursie. Rozkład zajęć 
większości KKZ objętych badaniem szczegółowym (78%) był niezgodny 
z deklarowaną zaoczną formą kształcenia20, tj. zajęcia odbywały się czę-
ściej niż dwa dni w tygodniu. W każdym z tych przypadków Centra korzy-
stały z dozwolonej dla formy zaocznej możliwości obniżenia liczby godzin 
kształcenia na KKZ do poziomu 65% minimalnej liczby godzin kształcenia 
zawodowego określonej w podstawie programowej. Powodem tych nie-

19  Na podstawie opisanych wcześniej prognoz zapotrzebowania na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy, od 2020 r. zwiększano kwoty 
części oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących kształcenie 
w tzw. zawodach deficytowych (art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38, ze zm.) oraz art. 144 ustawy 
reformującej kształcenie zawodowe).

20  Zgodnie z art. 4 pkt 29c ustawy Prawo oświatowe, przez kształcenie w formie zaocznej należy 
rozumieć kształcenie, które odbywa się co dwa tygodnie przez dwa dni, a w uzasadnionych 
przypadkach – co tydzień przez dwa dni.
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prawidłowości było dążenie do zrealizowania zajęć w jak najkrótszym 
czasie, by spełnić oczekiwania uczestników i umożliwić im przystąpie-
nie do egzaminu zawodowego21. W trzech z pięciu jednostek prowa-
dzących KKZ (60%) stwierdzono nierzetelne dokumentowanie procesu 
nauczania, tj. niewłaściwe wpisy w dziennikach lekcyjnych, niekom-
pletne ewidencje zaświadczeń o ukończeniu KKZ i opracowanie pro-
gramu nauczania niezgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie 
KU. Choć wszystkim słuchaczom, którzy ukończyli KKZ wystawiono sto-
sowne zaświadczenia, po jego odbiór w większości zbadanych kursów 
zgłaszali się nieliczni.  [str. 62–66]

Połowę z 11 badanych KKZ ukończyło mniej niż 60% słuchaczy. Nie wszy-
scy absolwenci przystąpili do egzaminu zawodowego. Efektywność ogólna 
KKZ, rozumiana jako odsetek uczestników, którzy zdali praktyczny i teore-
tyczny egzamin zawodowy do ogólnej liczby rozpoczynających KKZ była 
niska. Wskaźnik ten wyniósł 38% dla KKZ rozpoczętych w roku 2018/2019 
i kontynuowanych w okresie objętym kontrolą oraz 31% dla kursów, które 
rozpoczęły się w roku szkolnym 2019/2020. Należy zaznaczyć, że pozy-
tywny wynik egzaminu zawodowego uzyskało średnio 93% osób, które 
przystąpiły do tego egzaminu. Centra nie mają narzędzi do motywowa-
nia słuchaczy do podjęcia próby zdania egzaminu (kształcenie na KKZ 
jest dobrowolne). Zdaniem NIK nie bez znaczenia jest także fakt, że Centra 
przyjmują na KKZ wszystkich chętnych nie analizując ich potrzeb, predys-
pozycji i potencjalnych motywacji do ukończenia kursu i zdobycia dodat-
kowych kwalifikacji.  [str. 67–69]

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy Prawo oświatowe, Kurator pod-
jął działania mające na celu koordynowanie dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim. Jednak har-
monogram organizacji turnusów na lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021, 
ogłoszony na stronie Kuratorium, nie był rzetelny, a nadzór nad placów-
kami realizującymi TDT okazał się niewystarczający. [str. 20–22]

W okresie objętym kontrolą skontrolowane Centra podjęły się orga-
nizacji ponad 80% TDT realizowanych w województwie świętokrzy-
skim. Jedno z Centrów nie miało jednak możliwości organizacyjnych 
i kadrowych do prowadzenia kształcenia młodocianych pracowników, 
w konsekwencji zadanie to zostało zlecone Izbie Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Kielcach, mimo że, zgodnie z art. 117 ust. 2c ustawy Prawo 
oświatowe, nie była ona upoważniona do prowadzenia TDT. Więk-
szość turnusów była prowadzona nieprawidłowo, gdyż dla wszyst-
kich grup prowadzanych przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców 
(59% wszystkich realizowanych w województwie) oraz grup liczą-
cych mniej niż 20 uczniów prowadzonych w pozostałych CKZ stoso-
wano w sposób nieuprawniony obniżenie wymiaru zajęć z wymaganych 
136 godzin do 28, 40 lub 55 godzin. Wykorzystywano możliwość orga-
nizowania indywidualnych konsultacji zarezerwowaną (§ 18 rozpo-

21  Na podstawie informacji uzyskanych z 23 niekontrolowanych placówek, które organizowały KKZ 
w województwie świętokrzyskim wynika, że prawie wszystkie placówki (83%), bez względu 
na status, organizowały zajęcia niezgodnie z zaoczną formą zajęć.
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rządzenia w sprawie KU) dla przypadków losowych. Nie analizowano 
sytuacji uczestników, przyczyną stosowania obniżenia wymiaru godzi-
nowego TDT była chęć poprawy opłacalności organizacji tych turnusów  
dla mniejszych grup22. 

W organizacji wszystkich TDT objętych szczegółowym badaniem stwier-
dzono ponadto nieprawidłowości dotyczące nierzetelnego dokumentowania 
przebiegu i wydawania zaświadczeń o ich ukończeniu. Uczestnicy turnu-
sów musieli dojeżdżać na zajęcia do miejscowości odległych od ich miejsca 
zamieszkania, nie zapewniono im możliwości korzystania z internatu i wyży-
wienia, TDT organizowano dla łączonych grup międzyklasowych, a zajęcia 
odbywały się głównie w soboty i niedziele. [str. 23–24, 56–58, 73–75]

Wszyscy uczestnicy TDT ukończyli turnusy z wynikiem pozytywnym, ale 
tylko średnio 30% z nich uzyskało oceny co najmniej dobre. Odpłatność 
za przeszkolenie jednego ucznia w ramach TDT została skalkulowana 
na poziomie porównywalnym do ustalonego w innych województwach. 
Jednak Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach otrzymywała 
zmniejszone środki na organizację turnusów, gdyż CKZ w Jędrzejowie, 
jako pośrednik, pobierał ok. 30% wnoszonej opłaty. Koszty organizowania 
TDT w prawidłowym wymiarze godzin (w tym dla grup liczących poniżej 
20 uczestników) mogły być wyższe niż wpływy uzyskiwane przez Centra 
z opłat wnoszonych przez organy prowadzące szkoły branżowe I stopnia. 
Zdaniem NIK nie może to jednak stanowić usprawiedliwienia do prowadze-
nia dokształcania teoretycznego młodocianych niezgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.   [str. 76–79]

Tylko jedno CKZ oraz dwa centra kształcenia ustawicznego prowadzące 
szkoły policealne kreowały ofertę kształcenia praktycznego. Pozostałe 
Centra ograniczały się do organizacji PNZ zgodnie z zapotrzebowaniem 
składanym przez szkoły, przyjmowały bierną postawę realizatora zajęć 
praktycznych, praktyk zawodowych oraz miejsca odbywania egzaminów 
zawodowych w ramach zawodów zlecanych przez szkoły i organy prowa-
dzące. Nie podejmowały one aktywnych działań na powiatowym rynku 
edukacyjnym, polegających np. na wyznaczaniu kierunków kształcenia 
i rozwoju zawodowego. W konsekwencji nie wykorzystywano potencjału 
Centrów, np. w CKZ w Kielcach, wykorzystano w roku szkolnym 2020/2021 
najwyżej 10% czasowych i materialnych możliwości prowadzenia PNZ. 
Organy prowadzące podejmowały decyzje o włączeniu Centrów do zespo-
łów szkół zawodowych, co powoduje, że znaczenie Centrów stopniowo 
maleje. Ograniczenie aktywności największego Centrum w Kielcach wynika 
także z faktu, że co najmniej do 2027 r. nie będzie ono mogło prowadzić 
działalności komercyjnej23. Centra organizowały PNZ najczęściej tylko dla 
jednej szkoły, mimo że w powiecie funkcjonowało nawet osiem szkół zawo-

22  Analiza informacji dostępnych na stronach internetowych placówek organizujących TDT 
w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, opolskim i śląskim, wskazuje, że w tych 
województwach także stosowano obniżenie wymiaru TDT dla mniej licznych grup.

23  Zgodnie z podpisaną umową, Centrum to nie może prowadzić takich działań w okresie realizacji 
projektu pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego 
regionu świętokrzyskiego oraz w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat po zakończeniu jego realizacji. 
Projekt ten jest współfinansowany ze środków europejskich.
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dowych. Wynikało to z tego, że szkoły zawodowe doposażały swoje pra-
cownie (korzystając ze środków unijnych24) i niechętnie przekierowywały 
uczniów do innych placówek. Centra prowadziły PNZ w zawodach należą-
cych do branż wymagających kosztownej bazy techniczno-dydaktycznej 
(np. motoryzacyjnej, budowlanej i elektro-energetycznej), a dwa Centra 
wyspecjalizowały się w kształceniu w zawodach medycznych i pomocy 
społecznej. [str. 60–61]

We wszystkich Centrach ustalono wewnętrzne zasady organizacji PNZ,  
jednak w trzech z nich nie zostały one ustalone prawidłowo i/lub nie 
były przestrzegane. Tylko w dwóch Centrach uwzględniono w umo-
wach o realizację PNZ potrzebę zapewnienia uczniom/słuchaczom 
ubrań roboczych i środków higieny osobistej. We wszystkich Centrach 
PNZ odbywała się na podstawie właściwych programów nauczania, 
prawidłowo ustalono czas i wymiar ich trwania. Jednak w większości  
(w pięciu) stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zajęć praktycz-
nych polegające na niezapewnieniu odpowiedniegowyposażenia lub 
kadry prowadzącej zajęcia, wymaganego wymiaru godzin lub zbyt 
wysokiej liczebności grup w stosunku do wyposażenia pracowni albo 
nierzetelnym dokumentowaniu PNZ. Tylko w trzech CKZ stosowano 
nowatorskie metody nauczania, tj. organizowano dla uczniów staże 
uczniowskie lub praktyki zagraniczne.  [str. 76–77]

Kontrolowane Centra zapewniały warunki finansowe do realizacji PNZ. 
W Centrach stanowiących odrębne placówki zadanie to finansowane było 
ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, przy czym nie pro-
wadzono pełnej analizy kosztów kształcenia praktycznego w poszcze-
gólnych zawodach. W części placówek ograniczano te koszty organizując 
zajęcia praktyczne dla grup uczniów, których liczebność nie była adekwatna 
do liczby wyposażonych stanowisk w pracowniach. W CKZ w Kielcach nie 
podjęto wystarczających działań w celu optymalnego wykorzystania jego 
potencjału. Efektywność ogólna PNZ dotycząca udziału uczniów, którzy 
ukończyli kształcenie praktyczne w Centrach (uczniowie technikum i szkoły 
branżowej I stopnia) oraz uzyskali co najmniej ocenę dobrą, wynosiła 69% 
i w porównaniu do wymogów egzaminu zawodowego nie była zadowala-
jąca, gdyż do zdania części praktycznej tego egzaminu wymagane jest uzy-
skanie 75% możliwych punktów (tj. co odpowiada ocenie: powyżej dobrej). 
Efektywność ta, w odniesieniu do słuchaczy szkół policealnych była zna-
cząco wyższa i wyniosła 96%.  [str. 46–48, 51]

Trzy z siedmiu skontrolowanych Centrów, zgodnie z uchwałą organu sta-
nowiącego jednostki samorządu terytorialnego, gromadziły dochody 
na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.  
Nieprawidłowości związane z gromadzeniem dochodów niemieszczących 
się w określonym w uchwale katalogu i ich wydatkowaniem stwierdzono 
w jednej z tych jednostek.  [str. 46–47, 95]

24  W ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w regionie świętokrzyskim 
oraz poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wykorzystano ponad 
100 mln zł na doposażenie szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim.
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Kurator podejmował skuteczne działania w celu zapewnienia odpo-
wiedniego przygotowania merytorycznego kadrze wdrażającej zmiany 
w szkolnictwie branżowym, wynikające z ustawy reformującej kształce-
nie zawodowe. Akcja informacyjna była skierowana do wszystkich inte-
resariuszy. Wyznaczono także osoby odpowiedzialne za realizację zadań 
związanych ze wspomaganiem kształcenia ustawicznego i/lub zawodo-
wego, jednak nie zadbano o zaktualizowanie zakresów czynności większo-
ści z tych pracowników. W Kuratorium analizowano potrzeby dotyczące 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i zaprojektowano sieć doradztwa 
zawodowego w województwie świętokrzyskim, jednak potrzeby dotyczące 
doradztwa dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nie zostały dotych-
czas zaspokojone. [str. 19–22, 26]

Proces przyznania akredytacji, która stanowi potwierdzenie spełniania okre-
ślonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych, był prowadzony w Kuratorium zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia w sprawie akredytacji. Jednak Kurator nie prowadził  
i w związku z tym nie podawał do publicznej wiadomości kompletnego 
wykazu wymaganego art. 118 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, zawierają-
cego informację o udzielonych akredytacjach. [str. 29–30]

Organizacja pracy w trakcie epidemii COVID-19 na ogół przebiegała bez 
zakłóceń, a wszyscy dyrektorzy skontrolowanych jednostek mieli dostęp 
do informacji na temat wprowadzanych zmian w zasadach funkcjonowa-
nia szkół i placówek w trakcie epidemii. Jednak ponad połowa podkre-
ślała, że ukazywały się one zbyt późno w stosunku do wprowadzanych 
zmian. Dyrektorzy wskazywali także, że na skutek sytuacji epidemicznej 
i wprowadzonego w znacznym zakresie kształcenia zdalnego, pogorsze-
niu uległy rzeczywiste możliwości nabywania umiejętności w ramach 
PNZ, co wynikało z odbywania zajęć praktycznych z wykorzystaniem 
metod kształcenia na odległość. Niekorzystny wpływ na możliwość 
weryfikacji wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warun-
kach pracy miała także realizacja praktyk zawodowych w formie projektu 
edukacyjnego.  [str. 28, 42–43]

Kurator  
wspomagał organizację 
kształcenia ustawicznego  
i zawodowego  
w Centrach

Prawidłowo udzielano 
akredytacji, jednak  
wykaz placówek,  
którym ją udzielono  
nie był kompletny

Kształcenie praktyczne 
w okresie epidemii 
COVID-19
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Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, obecny system finansowania KKZ, który 
nie jest powiązany z potrzebami rynku pracy ani z „kosztochłonnością” 
poszczególnych kursów nie sprzyja przygotowywaniu oferty kursów wyma-
gających znacznych nakładów, ale adekwatnych do potrzeb rynku pracy. 

W związku z powyższym NIK wnosi o podjęcie działań mających na celu 
zmianę art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego, zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia określającego spo-
sób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego, poprzez uwzględnienie w zakresie 
upoważnienia zróżnicowania kwot przeznaczonych na słuchaczy kwa-
lifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o prognozę zapotrzebowa-
nia na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe.

Ponadto problemami wymagającymi pogłębionych analiz jest również nie-
właściwe wykorzystywanie przez większość objętych kontrolą Centrów 
formy zaocznej kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nieprawi-
dłowe wykorzystywanie indywidualnych konsultacji dla poprawy opłacal-
ności turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
W związku z tym NIK wnioskuje do Ministra Edukacji i Nauki, a także 
do organów prowadzących Centra o:

1)  podjęcie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zasad 
organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formie 
zaocznej oraz prawidłowego wykorzystywania formy indywidual-
nych konsultacji w ramach turnusów dokształcania młodocianych 
pracowników;

2)  uwzględnienie zagadnień kształcenia ustawicznego i dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników w ramach zadań z zakresu 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty; 

1)  zapewnienie środków finansowych na wyposażenie pracowni i zorgani-
zowanie stanowisk dla uczniów (słuchaczy) realizujących zajęcia prak-
tyczne zgodnie z wymogami podstawy programowej z 2019 r.; 

2)  dokonywanie analiz efektywności oferty KKZ na etapie opiniowania 
arkusza organizacyjnego szkoły lub szkolnego planu kształcenia pod 
kątem adekwatności tych kursów do potrzeb rynku pracy oraz ich efek-
tywności finansowej;

3)  intensyfikację działań pozwalających na optymalne wykorzystanie 
potencjału Centrów, w celu wspierania szkół zawodowych w organizo-
waniu efektywnego i najwyższej jakości kształcenia zawodowego oraz 
pobudzania aktywności edukacyjnej osób dorosłych;

4)  zwiększenie nadzoru nad prawidłowością gromadzenia przez Centra 
dochodów na wydzielonym rachunku dochodów oraz ich wydatko-
waniem.

Minister Edukacji i Nauki

wniosek de lege ferenda

Minister Edukacji i Nauki

Organy prowadzące 
Centra
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5.1. Kuratorium Oświaty
W latach 2019–2021 Kurator wspomagał organizację kształcenia praktycz-
nego i ustawicznego poprzez zapewnienie pomocy merytorycznej przy wpro-
wadzaniu zmian wynikających z ustawy reformującej kształcenie zawodowe, 
monitorował proces uzyskiwania uprawnień pedagogicznych do prowadzenia 
PNZ oraz koordynował organizację dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników, które było realizowane głównie w Centrach. Koordynacja TDT 
napotykała wiele trudności wynikających m.in. z dużej liczby zawodów, w któ-
rych kształcono uczniów oraz niewystarczającej liczby placówek, które chciały 
podjąć się tego zadania. Kurator sprawował nadzór nad kształceniem zawodo-
wym realizowanym w Centrach, a arkusze organizacyjne Centrów zostały rze-
telnie zaopiniowane. Zapewniono także dostępność doradztwa metodycznego 
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, chociaż potrzeby w tym zakresie 
nie zostały dotychczas zaspokojone. Nadzór Kuratora nad placówkami pro-
wadzącymi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, o którym 
mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo oświatowe nie był sprawowany 
rzetelnie. W efekcie powierzono prowadzenie TDT placówce nieuprawnio-
nej, a ogłoszony na stronie kuratorium, harmonogram organizacji turnusów 
na lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021 nie był rzetelny. W okresie objętym 
kontrolą w Kuratorium nie prowadzono szczegółowych analiz efektywno-
ści kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jako przyczynę niedokonywania 
takich analiz, Kurator wskazał niedostępność odpowiednich danych, których 
administratorem jest obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Proces przyzna-
nia akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego na kształcenie w for-
mach pozaszkolnych, był prowadzony prawidłowo.

5.1.1. Wspomaganie organizacji kształcenia ustawicznego  
i/lub zawodowego 

W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 w województwie świętokrzy-
skim funkcjonowało odpowiednio 14 i 15 publicznych Centrów prowadzą-
cych kształcenie zawodowe i/lub ustawiczne (infografika nr 1), w tym:

–  osiem centrów kształcenia zawodowego, tj. CKZ w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju (dalej: 
CKZ w Busku-Zdroju); CKZ w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Kra-
jowej w Skarżysku-Kamiennej (dalej: CKZ w Skarżysku-Kamiennej),  
CKZ w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (dalej: CKZ w Chmielniku), 
CKZ w Starachowicach, CKZ w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Macieja Rataja w Krzelowie (CKZ w Krzelowie), Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Jędrzejowie (CKZ w Jędrzejowie), CKZ w Staszowie25, CKZ w Kielcach26;

–  cztery centra kształcenia ustawicznego, tj. CKU w Ostrowcu Świętokrzy-
skim (dalej: CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim), CKU w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 

25  Od roku szkolnego 2020/2021 CKZ w Staszowie funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół   
im. Stanisława Staszica w Staszowie.

26  Prowadzi działalność edukacyjną od roku szkolnego 2020/2021.

W województwie 
świętokrzyskim Centra 
funkcjonują w dziewięciu 
z 13 powiatów
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(CKU w Chrobrzu), Rolnicze CKU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie 
(CKU w Mokoszynie), CKU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie (CKU w Sichowie); 

–  trzy centra kształcenia zawodowego i ustawicznego (dalej także CKZiU), 
tj: CKZiU w Skarżysku-Kamiennej, CKZiU w Morawicy, CKZiU w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

W okresie objętym kontrolą w strukturze Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chęcinach znajdowało się CKU, które w latach szkolnych 2019/2020 
i 2020/2021 nie prowadziło kształcenia.

Infografika nr 1  
Publiczne Centra Kształcenia Zawodowego, CKU i CKZiU w województwie świętokrzyskim  
w roku szkolnym 2020/2021

Publiczne Centra Kształcenia Zawodowego, CKU i CKZiU w województwie świętokrzyskim
w roku szkolnym 2020/2021

Morawica

Busko-Zdrój Sichów Duży

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (3)

Centra Kształcenia Ustawicznego (4)

Centra Kształcenia Zawodowego (8)

Sandomierz-
-Mokoszyn

Chroberz

Chmielnik

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kielce

Jędrzejów

Krzelów

Skarżysko-Kamienna

CKZ

CKZiU

CKZiU

CKU

CKU

CKZ

CKU

CKZiU

CKZ
Starachowice

CKZ

CKZ
CKU

CKZ

CKU

CKZiU

CKZ

CKZ

CKZStaszów

 

Źródło: opracowanie własne NIK.

Dane udostępnione w RSPO na dzień 12 kwietnia 2021 r., nie pozwalały 
uzyskać pełnych informacji dotyczących Centrów funkcjonujących w woje-
wództwie świętokrzyskim. W rejestrze tym nie figurowały bowiem dwie 
funkcjonujące placówki (CKZ w Staszowie i CKZiU w Ostrowcu Świętokrzy-
skim). Obecnie Kurator nie jest zobowiązany do analizy danych przedsta-
wianych w RSPO. Do 1 marca 2019 r., zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 

Niekompletne dane 
dotyczące Centrów  

w RSPO 
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15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej27, w przypadku 
stwierdzenia niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych 
z innych baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości, co do ich 
zgodności ze stanem faktycznym, kurator obowiązany był niezwłocznie 
powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach podmiot, który wpro-
wadził te dane do bazy danych oświatowych. W związku z kontrolą NIK, 
brakujące dane zostały uzupełnione.

Głównym przedmiotem działania prawie wszystkich Centrów (poza CKZ 
w Busku-Zdroju) było prowadzenie praktycznej nauki zawodu. W latach 
szkolnych 2019/2020 i/lub 2020/2021 w Centrach nierolniczych pro-
wadzono kształcenie praktyczne w 27 zawodach należących do 13 branż 
(infografika nr 2). Najwięcej Centrów kształciło w zawodach branży 
motoryzacyjnej i budowlanej (odpowiednio pięć i siedem).

Centra prowadziły także kształcenie ustawiczne w formach, o których 
mowa w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe. W okresie objętym 
kontrolą pięć Centrów organizowało kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
w tym dwa z nich również kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a 
pkt 5 ustawy Prawo oświatowe (dalej: inne kursy), trzy Centra orga-
nizowały turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracow-
ników. Nie prowadzono kursów umiejętności zawodowych i kursów 
umiejętności ogólnych.

27  Dz. U. z 2021 r. poz. 584, ze zm.; przepis miał zastosowanie do 1 marca 2019 r., zgodnie z art. 105 
ustawy. 

Rola Centrów  
w organizowaniu 
kształcenia ustawicznego  
i praktycznej nauki 
zawodu w regionie
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Infografika nr 2  
Zawody i branże, w których organizowano praktyczną naukę zawodu w Centrach oraz formy kształcenia ustawicznego 
realizowane w latach szkolnych 2019/2020 i/lub 2020/2021

Zawody i branże, w których organizowano praktyczną naukę zawodu
w Centrach oraz formy kształcenia ustawicznego

realizowane w latach szkolnych 2019/2020 i/lub 2020/2021 
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FORMY KSZTAŁCENIA

X liczba zawodów
w ramach branży

Źródło: RSPO, wyniki kontroli NIK.

W Kuratorium powołano koordynatora ds. kształcenia zawodowego i jego 
zastępcę, którzy mieli wspierać szkoły w nawiązywaniu współpracy z pra-
codawcami, brać udział w konsultacjach dotyczących zmian w kształce-
niu zawodowym, a także w działaniach związanych z rozwojem doradztwa 
zawodowego w systemie oświaty. Ponadto zadania związane ze wspomaga-
niem organizacji kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego w Centrach 
i sprawowaniem nadzoru nad tym kształceniem wykonywało 26 pracow-
ników Kuratorium. Dużej części z tych pracowników (10) przypisano for-

Wyznaczono 
wizytatorów 

odpowiedzialnych 
za wspomaganie procesu 
zmian, ale nie wszystkim 
przypisano odpowiednie 

zakresy obowiązków
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malnie te zadania dopiero zakresami czynności z 23 marca 2021 r., a jeden 
z ww. wizytatorów w ogóle nie miał w przyjętym zakresie czynności usta-
lonych zadań związanych ze szkolnictwem zawodowym. 

Kadrze wdrażającej zmiany w szkolnictwie branżowym, wynikające 
z ustawy reformującej kształcenie zawodowe, zapewniono odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne poprzez umożliwienie udziału w licznych 
szkoleniach i konferencjach. Z odpowiednim wyprzedzeniem w Kuratorium 
wdrożono akcję informacyjną dotyczącą nowych rozwiązań w szkolnictwie 
zawodowym skierowaną do dyrektorów placówek kształcenia zawodo-
wego, organów prowadzących, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pra-
codawców. Organizowano wojewódzkie narady, na których przedstawiano 
nowe przepisy i ich interpretacje, opracowywano materiały informacyjne, 
które były udostępniane na stronie internetowej Kuratorium. 

W marcu 2019 r. zorganizowano Świętokrzyski Kongres Zawodowy, którego 
celem było upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym i technicz-
nym wynikających ze znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe. Do udziału 
w tym kongresie zaproszono lokalnych i regionalnych pracodawców, dyrek-
torów szkół zawodowych i podstawowych, organy prowadzące, nauczy-
cieli oraz doradców zawodowych. Kurator powołał także Radę Dyrektorów 
Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty, w skład której 
wchodzili m.in. dyrektorzy CKZ w Kielcach, CKZ w Starachowicach i CKZ 
w Chmielniku. Radzie Dyrektorów przypisano zadania dotyczące inicjowa-
nia i opiniowania zmian w kształceniu zawodowym, organizacji współpracy 
z dyrektorami szkół zawodowych na terenie województwa świętokrzy-
skiego; inicjowania i konsultowania nowych kierunków kształcenia; współ-
pracy z instytucjami rynku pracy pracodawcami i organami prowadzącymi. 

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie PNZ, uprawnienia 
do prowadzenia praktycznej nauki zawodu uzyskują osoby, które m.in. ukoń-
czyły kurs pedagogiczny, pod warunkiem, że program ten został przygo-
towany zgodnie z ramowym programem kursu, określonym w załączniku 
do rozporządzenia i został zatwierdzony przez kuratora oświaty. W okresie 
objętym kontrolą Kurator zatwierdził 10 programów kursów pedagogicznych 
przedłożonych mu przez: CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, cztery niepu-
bliczne CKZ, Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rze-
mieślników i Przedsiębiorców w Staszowie oraz dwa niepubliczne zakłady 
kształcenia nauczycieli. Kurator prawidłowo prowadził procedurę zatwierdza-
nia przedmiotowych programów i monitorował realizację tych kursów, gdyż 
organizatorzy zostali zobowiązani do zawiadamiania Kuratora o każdej kolej-
nej edycji kursu organizowanej na podstawie zatwierdzonych programów. 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagra-
dzania28 (dalej: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych), pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygo-
towania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu kieruje ich 
na dokształcanie teoretyczne do placówek określonych w art. 117 ust. 2c 

28  Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm. 

Pracownikom 
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uprawnień 
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młodocianych 
pracowników
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pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. do publicznych i niepublicznych CKZ 
albo do publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zawodach, w których 
kształcą, oraz w innych zawodach przypisanych do branż, do których 
należą zawody, w których kształci szkoła) lub organizuje dokształcanie 
teoretyczne we własnym zakresie. Do 1 września 2019 r. zadanie to mogły 
wykonywać wyłącznie publiczne i niepubliczne ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego (ODiDZ). W województwie świętokrzyskim 
funkcjonowały trzy takie placówki publiczne, tj.: ODiDZ przy Zespole 
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ODiDZ w Jędrzejowie oraz 
Powiatowy ODiDZ w Busku-Zdroju. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy refor-
mującej kształcenie zawodowe, ośrodki te zostały przekształcone w CKZ 
(ODiDZ w Busku-Zdroju) lub włączone do CKZ (z uwzględnieniem art. 54 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe). 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy Prawo oświatowe (obowiązującym 
od 1 września 2019 r.), kurator oświaty koordynuje organizację dokształca-
nia teoretycznego młodocianych pracowników. W uzasadnieniu do ustawy 
wprowadzającej przepis zobowiązujący kuratora do koordynowania orga-
nizacji TDT wskazano, że celem tego działania jest doprowadzenie do sytu-
acji, by uczniowie mogli uczestniczyć w turnusach jak najbliżej ich miejsca 
zamieszkania, co jest szczególnie ważne w przypadku uczniów z niepeł-
nosprawnościami29. Realizując to zadanie, w okresie objętym kontrolą, 
Kurator uzyskiwał informacje dotyczące potrzeb w zakresie organizacji 
turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników kiero-
wanych przez szkoły prowadzące kształcenie młodocianych pracowników 
oraz ustalał listę placówek, które deklarowały chęć organizowania turnu-
sów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły branżowe I stopnia z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego (16) zgłosiły potrzeby dotyczące zorganizo-
wania TDT w 29 zawodach dla 1581 uczniów, przy czym niektóre szkoły 
organizowały dokształcanie teoretyczne młodocianych we własnym 
zakresie (np. Zespół Szkół nr 3 we Włoszczowie, Powiatowy Zespół Szkół 
w Łopusznie), co dotyczyło łącznie 224 uczniów30. W efekcie należało 
zorganizować TDT dla 1357 uczniów, tj. 631 uczniów klas pierwszych31;  
363 uczniów klas drugich i 363 uczniów klas trzecich.

29  Uzasadnienie do ustawy reformującej kształcenie zawodowe, źródło https://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2861, [dostęp 2 lipca 2021 r.].

30  Niektóre szkoły prowadzące dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie nie zgłosiły 
uczniów, a część pracodawców realizowała ww. dokształcanie we własnym zakresie.  
W województwie świętokrzyskim było 2107 młodocianych pracowników kształconych  
w 30 zawodach (dane przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dalej: ORE). 

31  Absolwentów gimnazjów oraz ośmioletniej szkoły podstawowej, tj. uczniów realizujących różne 
programy nauczania. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 
w branżowej szkole I stopnia w oddziale dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, określone w części II załącznika 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach.

Kurator prowadził 
działania mające na celu 

koordynację TDT
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W roku szkolnym 2020/2021 do zorganizowania dokształcania teore-
tycznego zgłoszono 2109 młodocianych pracowników, uczęszczających  
do 21 szkół branżowych I stopnia. Podobnie jak w roku poprzednim niektóre 
szkoły organizowały TDT we własnym zakresie (dotyczyło to 563 uczniów). 
Dla pozostałych, tj. 451 uczniów klas pierwszych, 805 uczniów klas drugich 
oraz 410 z klas trzecich kształconych w 30 zawodach należało zorganizo-
wać TDT32 (infografika nr 3).

Wśród wskazanych przez Kuratora trudności w realizacji tego zadania 
można wymienić:
–  brak koordynacji krajowej, dzięki której byłby możliwy dostęp do ogól-

nopolskiej bazy placówek realizujących TDT;
–  zwiększoną liczbę młodocianych pracowników rozpoczynających naukę 

w roku szkolnym 2019/2020 (tzw. „podwójny rocznik” absolwentów 
likwidowanych gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych); 

–  konieczność organizacji TDT nie tylko dla uczniów kształconych w tzw. 
masowych zawodach (np. sprzedawca, kucharz, cukiernik, fryzjer, 
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci i instala-
cji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, ślusarz), w których należało zorganizować turnusy dla od 170 
do 280 uczniów, ale także zawodów mniej licznych (nawet dla jednego 
ucznia). Dotyczyło to aż 20 zawodów (np. kelner, wędliniarz, cieśla,  
krawiec, pracownik obsługi hotelowej). Placówki publiczne mogły pod-
jąć się prowadzenia TDT dla grup liczących mniej niż 20 uczestników pod 
warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego (§ 17 ust. 5 rozpo-
rządzenia w sprawie KU);

–  TDT dla poszczególnych zawodów musiały być organizowane z uwzględ-
nieniem klasy, do której uczęszczali uczniowie;

–  brak wykwalifikowanej kadry do prowadzenia TDT w zawodach „niszowych”;
–  mała liczba placówek deklarujących chęć organizacji TDT. W wojewódz-

twie świętokrzyskim zgłosiły się tylko cztery placówki: CKZ w Busku 
Zdroju, CKZ w Jędrzejowie; CKZ w Staszowie oraz „Prestiż” spółka z o.o.

32  W województwie świętokrzyskim było w tym roku szkolnym 2064 młodocianych pracowników 
kształconych w 28 zawodach (dane ORE).

Organizacja TDT 
napotykała na wiele 
trudności 
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Infografika nr 3 
Młodociani pracownicy objęci dokształcaniem teoretycznym w ramach TDT, organizowanym poza macierzystą szkołą branżową 
I stopnia w roku szkolnym 2020/21 w podziale na zawody i klasy
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Na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach z kadrą kierowniczą placó-
wek organizujących TDT opracowano harmonogramy organizacji turnusów 
na lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021 z uwzględnieniem zgłoszonych 
potrzeb. Harmonogramy opublikowano na stronie Kuratorium pn. Wykazy 
szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształca-
nia teoretycznego młodocianych pracowników na terenie województwa świę-
tokrzyskiego33. Z wykazów tych wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 
zorganizowano 114 turnusów, w 2020/2021 – 102. Wykazy zawierały 
następujące informacje: powiat, w którym będzie prowadzony TDT, nazwa 
i symbol cyfrowy zawodu, stopień (klasa), termin realizacji turnusu oraz 
dane teleadresowe placówki prowadzącej TDT34. 

W roku szkolnym 2019/2020 w ww. wykazach uwzględniono możliwość 
realizacji turnusów w czterech powiatach:
–  jędrzejowskim, gdzie zaplanowano przeprowadzenie 67 form dokształ-

cania teoretycznego młodocianych opisanych jako kursy konsultacyjno-
-programowe-turnusy, tj. 59% wszystkich zaplanowanych na ten rok 
szkolny. Miały być one realizowane w CKZ w Jędrzejowie;

–  opatowskim (20% TDT opisanych jak wyżej – organizator „Prestiż” sp. z o. o.);
– staszowskim (14% TDT – organizator CKZ w Staszowie);
– buskim (6% TDT – organizator CKZ w Busku). 

W roku szkolnym 2020/2021 te same placówki zostały wskazane, jako pro-
wadzące TDT. CKZ w Jędrzejowie miał zrealizować ich najwięcej (59%). 

Kurator nierzetelnie sprawował nadzór nad placówkami prowadzącymi 
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników. Prowadzenie więk-
szości TDT powierzono placówkom nieupoważnionym do realizacji tego 
zadania, a informacja o miejscu odbywania zajęć nie była rzetelnie sporzą-
dzona. Lider organizacji TDT, tj. CKZ w Jędrzejowie w istocie nie prowadził 
zajęć dokształcających dla młodocianych pracowników. W latach szkolnych 
2019/2020 i 2020/2021 dyrektor CKZ w Jędrzejowie zlecał prowadzenie 
tych zajęć w formie szkoleń programowo-konsultacyjnych dla uczniów klas I, 
II i III klas wielozawodowych oraz pełnienie nadzoru organizacyjnego i mery-
torycznego nad przebiegiem TDT Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Kielcach, tj. organizacji, która nie została upoważniona do ich prowa-
dzenia na podstawie art. 117 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe. Zaję-
cia turnusów wskazane w ww. Wykazach jako prowadzone w powiecie 
jędrzejowskim przez CKZ w Jędrzejowie na ul. Okrzei 63, były reali-
zowane w siedzibie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach 
w Kielcach na ul. Warszawskiej 34. 

Wyniki kontroli wskazały także, że TDT zlecone Izbie Rzemieślników i Przed-
siębiorców nie były prowadzone prawidłowo. Dla objętych szczegółowym 
badaniem grup obniżono wymiar realizowanych godzin ze 136 do 55, 40 

33  https://kuratorium.kielce.pl/46621/harmonogram-oraz-wykaz-szkol-i-centrow-ksztalcenia-
zawodowego-prowadzac ych-t urnusy-dok szt alcania-teoret ycznego-mlodocianych-
pracownikow/, [dostęp 2 czerwca 2021 r.].

34  Np. dla zawodu elektryk dla uczniów klas II szkoły branżowej I stopnia turnus miał być 
realizowany w dniach od 14 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w CKZ w Jędrzejowie,  
ul. Okrzei 63.

Zaplanowano 
TDT odpowiednio 
do zgłoszonych potrzeb
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nad placówkami 
realizującymi TDT

Nieprawidłowości 
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Rzemieślników 
i Przedsiębiorców
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lub 28, co było niezgodne z ust. 2 załączników nr 7 i 8 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicznych szkół35. 

Zdaniem Kuratora, CKZ w Jędrzejowie mogło współpracować z Izbą Rze-
mieślników i Przedsiębiorców w Kielcach przy organizacji TDT na podsta-
wie art. 3 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym pracodawcy, 
organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje 
gospodarcze mogą wspierać system oświaty w zakresie kształcenia zawodo-
wego. Kurator wyjaśnił także, że współpraca ta polegała na wykorzystaniu 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej Izby Rzemieślników 
i Przedsiębiorców oraz wynajmie pomieszczeń umożliwiających prowadze-
nie kształcenia. Kurator pozytywnie ocenił realizację TDT w ramach kon-
sultacji indywidualnych w wymiarze co najmniej 55 godzin, gdyż pozwalało  
to na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Ponadto wskazał, 
że realizacja turnusów w formie konsultacji indywidualnych wynika z małej 
liczby uczniów kształcących się w danym zawodzie lub konieczności zorga-
nizowania TDT dla uczniów kształcących się w zawodach niszowych. 

Stanowisko Kuratora nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji TDT 
powierzonej CKZ w Jędrzejowie. W umowach, zawartych przez to Cen-
trum z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców, dotyczących realizacji 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, jest mowa 
o zleceniu prowadzenia tych zajęć, wynagrodzeniu za przeszkolenie 
jednego ucznia oraz prowadzeniu nadzoru organizacyjnego, nie ma zaś 
mowy o wynajmie pomieszczeń, zatrudnieniu kadry pedagogicznej lub 
wspieraniu jednostek systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodo-
wego młodocianych pracowników.

Organizacja TDT nie zawsze odpowiadała terytorialnemu rozkładowi zgło-
szonych potrzeb, gdyż większość turnusów, których organizację zlecono 
Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców była organizowana w Kielcach, 
podczas gdy zgłoszenia szkół funkcjonujących na terenie Kielc obejmo-
wały średnio 5% wszystkich skierowanych na TDT w najbardziej masowych 
zawodach (np. w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie sprzedawca – 6%, 
kucharz – 4%, fryzjer – 4%, mechanik pojazdów samochodowych – 11%). 
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców nie zapewniała uczestnikom możli-
wości skorzystania z miejsca w internacie i wyżywienia.

Zdaniem Kuratora, koordynacja organizacji turnusów dokształcania teo-
retycznego przyczyniła się do lepszego planowania i zapewnienia większej 
dostępności do tej formy kształcenia. Zainteresowani dyrektorzy szkół mogą 
samodzielnie sprawdzić jakie placówki i w jakim powiecie organizują kursy 
w danym zawodzie na poziomie danej klasy i nawiązać z nimi kontakt w celu 
skierowania młodocianego na dokształcanie. Kurator wyjaśnił również, 
że organizacja większości zajęć w Kielcach wynikała z najdogodniejszego 
połączenia komunikacyjnego ze wszystkim rejonami województwa. 

35  Dz. U. poz. 639, ze zm.

Znaczącą większość 
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Na podstawie informacji przekazanej NIK przez prezesa Zarządu  
„Prestiż” sp. z o.o.36, jednostka ta prowadziła w latach szkolnych 2019/2020 
i 2020/2021 TDT dla uczniów z województwa świętokrzyskiego, na podsta-
wie umów zawartych z dyrektorami dwóch szkół, tj. Zespołu Szkół w Oża-
rowie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. 

W umowach tych zleceniobiorca, tj. Prestiż sp. z o.o. zaświadczał, że: pro-
wadził kształcenie w formach ustawicznych przez okres co najmniej trzech 
lat; opracowuje i stosuje system zapewnienia jakości kształcenia oraz sys-
tematycznie go doskonali; zapewnia: bazę wyposażoną w środki dydak-
tyczne oraz wykwalifikowaną kadrę (w zakresie danej formy pozaszkolnej), 
program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 117 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, warunki praktycznej nauki 
zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia i udostęp-
nia materiały dydaktyczne. 

W roku szkolnym 2020/2021 „Prestiż” sp. z o.o. prowadziła TDT w nastę-
pujących zawodach: kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych, rolnik, murarz-tynkarz, elektryk i elektronik. Zgodnie 
z danymi RSPO pn. Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe 
w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 25 marca 2021), „Prestiż” sp. z o.o. 
prowadziła Medyczną Szkołę Policealną w Kielcach kształcącą w zawo-
dach technik masażysta i terapeuta zajęciowy oraz Policealną Szkołę Zawo-
dową w Kielcach kształcącą w zawodach: technik telekomunikacji, technik 
informatyk (należące do branży teleinformatycznej), technik bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (branża ochrony osób i mienia), technik administracji, 
technik rachunkowości (branża ekonomiczno-administracyjna), opiekunka 
środowiskowa (branża pomocy społecznej), technik usług kosmetycznych 
(branża fryzjersko-kosmetyczna), technik turystyki wiejskiej (branża hote-
larsko-gastronomiczno-turystycznej), florysta (branża ogrodnicza), opiekun 
medyczny i opiekun osoby starszej. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 117 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe, 
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być 
prowadzone przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawo-
dów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci 
szkoła. Szkoły prowadzone przez „Prestiż” sp. z o.o. nie prowadziły kształ-
cenia w branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektroenergetycznej, han-
dlowej. Podmiot ten nie powinien prowadzić TDT w zawodach zależących 
do tych branż, co dotyczyło 63 uczniów, tj. 30% uczestników TDT. Upraw-
nienie takie nie może wynikać tylko z prowadzenia kształcenia w formach 
pozaszkolnych w okresie ostatnich trzech lat. 

36  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, pismo z 8 czerwca 2021 r.
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było prowadzone  
przez nieuprawnioną 
placówkę



26

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

26

Infografika nr 4  
Młodociani pracownicy i liczba zawodów, w których byli kształceni w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021
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Źródło: dane ORE opracowane na podstawie informacji z kuratoriów oświaty.

Z informacji przekazanej NIK przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w War-
szawie37 wynika, że prowadzone są prace mające na celu stworzenie 
aplikacji (platformy) pomocnej w organizacji TDT. W tym celu zostało zor-
ganizowane spotkanie kuratoryjnych koordynatorów TDT. Planowane jest, 
że platforma będzie dostępna dla dyrektorów szkół branżowych I stopnia 
i pracodawców (którzy będą mogli wprowadzać zapotrzebowanie na tur-

37  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, pismo nr WKZ.070.1.2021 z 21 czerwca 2021 r.

Organizacja TDT   
w kraju
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nusy) oraz dla koordynatorów TDT. Koordynatorzy po zebraniu informacji 
będą mogli za pomocą tego narzędzia zaplanować turnusy w wojewódz-
twach. Narzędzie to ma być także pomocne przy wyszukiwania ponadlokal-
nych miejsc realizacji turnusów (np. dla zawodów niszowych). 

Ogólnopolskie dane dotyczące liczy młodocianych pracowników i liczby 
zawodów, w których prowadzone jest ich kształcenie wskazują, że w latach 
szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 dokształcaniem teoretycznym należało 
objąć od 62 tys. do 68 tys. uczniów w ramach nawet 182 zawodów szkol-
nictwa branżowego i rzemieślniczego (infografika nr 4).

5.1.2. Sprawowanie nadzoru nad kształceniem zawodowym  
i ustawicznym realizowanym w Centrach 

Dyrektorzy wszystkich nierolniczych Centrów lub zespołów szkół, 
w ramach których one funkcjonowały przekazywali Kuratorowi do zaopi-
niowania arkusze organizacji na rok szkolny 2019/2020 i rok szkolny 
2020/2021, a także aneksy, którymi wprowadzano zmiany do zatwierdzo-
nych arkuszy organizacji. Stosownie do § 17 ust. 10 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli38, Kurator zaopi-
niował wszystkie arkusze terminowo. Wydano dwie opinie negatywne 
w odniesieniu do Centrów – z uwagi na niezgodny z przepisami przydział 
godzin nauczycielom realizującym zajęcia praktyczne (Zespół Szkół Tech-
nicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, w którego struktu-
rze funkcjonowało CKZ w Skarżysku) oraz ze względu na brak możliwości 
sprawdzenia, czy wszyscy nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania 
przydzielonych przedmiotów (Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Rowec-
kiego „Grota” w Jędrzejowie, w strukturze którego funkcjonowało CKZ 
w Jędrzejowie). Poddane szczegółowemu badaniu arkusze trzech Centrów 
zostały zaopiniowane prawidłowo.

Kurator ujmował w planach nadzoru zagadnienia związane z kształceniem 
zawodowym i ustawicznym realizowanym w Centrach. Miał on dotyczyć 
m.in.: kontroli zgodności oferty kształcenia z nową klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa branżowego, monitorowania wdrażania podstaw programo-
wych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkołach police-
alnych, przewidziano także dokonywanie kontroli doraźnych wszystkich 
typów szkół w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem 
organizacyjnym. Część z zaplanowanych kontroli zawieszono (w związku 
z epidemią Covid-19), np. kontrolę dotyczącą zgodności z przepisami 
prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej 
oraz prawidłowości prowadzenia KKZ. Wyniki przeprowadzonych kon-
troli planowych wskazują na usterki w zakresie stosowania prawidło-
wych nazw zawodów i kwalifikacji oraz programów nauczania. Wyniki 
tych kontroli wskazują także na niską popularność kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Żadna ze szkół, 
objętych kontrolą Kuratorium, nie zaplanowała organizacji takiego kursu 
od 1 września 2019 r. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono rów-

38  Dz. U. poz. 502.
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nież 275 kontroli doraźnych, z tego 29 kontroli dotyczyło szkół zawodo-
wych i Centrów. Wnioski z tych kontroli oraz wynikające  z monitorowania 
wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego nie odnosiły się wprost do kwestii związanych z realizacją 
kształcenia w Centrach.

Kurator prowadził działania informacyjne, monitorujące i wspierające pla-
cówki oświatowe, w tym prowadzące kształcenia praktyczne, dotyczące 
organizacji pracy w okresie epidemii. Działania te obejmowały publikowa-
nie komunikatów na stronie Kuratorium (w okresie od 10 marca 2020 r. 
do 16 kwietnia 2021 r. opublikowano ogółem 170 komunikatów, z czego 
58 dotyczyło organizacji praktycznej nauki zawodu i kształcenia ustawicz-
nego), prowadzono szkolenia w formie e-learningu, e-konferencji, webi-
nariów oraz wideokonferencji, a także przekazywano bezpłatne materiały 
i narzędzia do nauki zdalnej. W ramach nadzoru nad działaniami dyrekto-
rów placówek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczą-
cych organizacji i realizacji poszczególnych form kształcenia ustawicznego 
oraz PNZ, a także monitorowania przyjętych przez Centra rozwiązań doty-
czących kształcenia na odległość, Kurator w dniu 13 stycznia 2021 r. zwrócił 
się do dyrektorów placówek o wypełnienie ankiety odnośnie monitorowa-
nia sposobu organizacji pracy szkół i realizacji zadań przez ich dyrektorów 
w roku szkolnym 2020/2021. Monitorowaniem objęto łącznie 240 placó-
wek z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym Centra, a jego wyniki 
zawarto w sporządzonym w dniu 21 stycznia 2021 r. raporcie z monitoro-
wania przesłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z raportu wynika, 
że dyrektorzy szkół w zdecydowanej większości prawidłowo organizują 
przebieg procesów edukacyjno-wychowawczych, a uczniowie i nauczyciele 
mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu 
umożliwiający realizację zajęć. Stwierdzono także, że zdarzają się przypadki 
niewłaściwego ustalenia warunków współpracy z organami prowadzącymi 
i rodzicami uczniów. Zwrócono także uwagę na kształcenie uczniów, któ-
rzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą 
realizować zajęć w miejscu zamieszkania. W ramach wsparcia szkół, w tym 
placówek kształcenia zawodowego w poszukiwaniu optymalnych rozwią-
zań prowadzenia kształcenia w warunkach epidemii udostępniano także 
do wykorzystania materiały edukacyjne, instruktażowe, przykłady dobrych 
praktyk oraz wystosowano wiele zaproszeń do udziału w seminariach lub 
webinariach organizowanych przez inne instytucje, np. Komitet Edukacji 
Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, Akademię Umiejętności Eurocash, 
czy Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W Kuratorium nie dokonywano szczegółowych analiz wyników egzaminów 
zawodowych, uwzględniających m.in. rodzaje podmiotów prowadzących 
kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wskaź-
nik tzw. przystępowalności do egzaminów. Kurator wyjaśniając przyczyny, 
dla których Kuratorium nie dysponuje danymi niezbędnymi do sporządze-
nia takich zestawień i analiz wyjaśnił: zgodnie art. 42 pkt 10 ustawy z dnia 
1 marca 2019 r. o systemie informacji oświatowej dane dotyczące wyników 
egzaminów zawodowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje 
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także prowadzenie 
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do bazy danych SIO. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 administrato-
rem bazy danych SIO jest MEiN. Kuratorium Oświaty w Kielcach nie posiada 
dostępu do zestawień zdawalności egzaminu zawodowego w województwie 
świętokrzyskim.

NIK zwraca uwagę, że dane dotyczące wyników egzaminów zawodowych, 
w tym dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w wojewódz-
twie świętokrzyskim udostępnione są na stronie Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Łodzi39. W zakładce Egzaminy/Egzamin zawodowy/Raporty 
dostępne były zarówno ogólne opracowania wyników egzaminu zawodo-
wego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych jak i szczegółowe wyniki 
tych egzaminów dla poszczególnych placówek. Na stronie tej możliwe było 
pobranie plików zawierających najbardziej aktualne dane oraz sprawozda-
nia z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
w latach 2019–2021 w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli40, w Kurato-
rium podjęto działania w celu przygotowania planu sieci doradztwa meto-
dycznego. W tym celu dokonano analizy potrzeb i dostępnych zasobów 
(na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów placówek doskonale-
nia zawodowego). W okresie objętym kontrolą Kurator powierzył zadania 
doradcy metodycznego w specjalności doradztwo zawodowe i/lub przed-
mioty zawodowe czterem osobom, w tym do 31 sierpnia 2020 r. doradz-
twem dotyczącym przedmiotów zawodowych zajmowały się dwie osoby, 
od 1 września 2020 r. tylko jedna – zatrudniona w Samorządowym Ośrodku 
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 
w CKZ w Skarżysku-Kamiennej (specjalność – przedmioty z branży budow-
lanej). Nie zostały dotychczas zaspokojone potrzeby dotyczące doradztwa 
metodycznego (Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczy-
cieli w Busku-Zdroju zgłosił zapotrzebowanie na zatrudnienie dodatko-
wego doradcy metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych). 
W marcu 2021 r. w Kuratorium podjęto działania zmierzające do zwiększe-
nia liczby doradców metodycznych.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w obowiązującym 
od 1 września 2019 r. brzmieniu nadanym przez ustawę reformującą kształ-
cenie zawodowe, placówka kształcenia ustawicznego i CKZ może uzyskać 
akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkol-
nych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku formy 
pozaszkolnej wskazanej w art. 117 ust. 1a pkt 5 jeżeli kształcenie w tej for-
mie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odręb-
nych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych 
wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowa-
dzonego w danej formie pozaszkolnej. W okresie objętym kontrolą do Kura-
torium wpłynęły cztery wnioski o przyznanie akredytacji na kształcenie 
pozaszkolne. Żaden z nich nie został złożony przez Centra – wszystkie doty-
czyły kursów prawa jazdy i pochodziły od jednego podmiotu prowadzą-

39  http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=258 [dostęp 23 kwietnia 2021 r.].

40  Dz. U. poz. 1045.
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cego działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo 
oświatowe (tj. działalność podejmowaną na zasadach określonych w prze-
pisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców41). Proces 
przyznania akredytacji temu podmiotowi został przeprowadzony prawi-
dłowo.

Kurator nie prowadził i w związku z tym nie podawał do publicznej wia-
domości na stronie internetowej Kuratorium kompletnego wykazu 
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na prowadzenie któ-
rych przyznał akredytację, wymaganego art. 118 ust. 11 ustawy Prawo 
oświatowe, uwzględniającego informacje o formie kształcenia (według 
katalogu z art. 117 ust. 1a Prawa oświatowego). Żaden z dwóch wyka-
zów zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium nie spełniał 
wymogów wynikających z art. 118 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, 
gdyż każdy dotyczył tylko części spośród aktualnych na 26 lutego 2021 r. 
akredytacji (jeden – przyznanych na podstawie art. 68b ustawy o syste-
mie oświaty w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2017 r., drugi  
– przyznanych na podstawie art. 118 Prawa oświatowego). Nie wskazano 
w nich również, na które pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego 
zostały udzielone poszczególne akredytacje.

W latach 2019–2021 (I kwartał) wpłynęło do Kuratorium odpowiednio 
39, 16 i 11 skarg, z których osiem dotyczyło placówek szkolnictwa zawo-
dowego, w tym dwie – centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
We wszystkich analizowanych sprawach zachowano ustalone procedury 
i terminy załatwienia skarg, z których żadna nie wskazywała na problemy 
dotyczące systemowych rozwiązań w kształceniu zawodowym. Poruszały 
one jedynie indywidualne kwestie stosowania prawa, właściwego wyko-
nywania obowiązków w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz zachowania reżimu sanitarnego i prawidłowości dzia-
łań podejmowanych w związku z epidemią COVID-19.

5.2. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Oferta KKZ przygotowywana w Centrach odnosiła się głównie do potrzeb 
powiatowego rynku pracy. Poziom adekwatności do potrzeb rynku kra-
jowego był niski, a do wojewódzkiego najwyżej średni. Prawie połowa 
ze skontrolowanych Centrów nie oferowała żadnego kursu, który odpowia-
dałby potrzebom lokalnego, wojewódzkiego lub krajowego rynku pracy. 
Tylko jedno CKZ i dwa CKU aktywnie kształtowały ofertę PNZ42, pozostałe 
ograniczały się do roli realizatora zajęć praktycznych i praktyk zawodo-
wych zlecanych przez szkoły zawodowe, z którymi współpracowały, mimo 
że Centra te dysponowały możliwościami (wyposażeniem i kadrą) pozwa-
lającymi na kształcenie w poszukiwanych zawodach. Centra były głównymi 
realizatorami TDT, mimo że jedno z nich nie miało możliwości organiza-
cyjnych i kadrowych do prowadzenia kształcenia młodocianych pracow-
ników w oferowanych 24 zawodach i zleciło to zadanie nieuprawnionej 

41  Dz. U. z 2021 r. poz. 162.

42  CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim i CKZiU w Morawicy.
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jednostce43. Centra dysponowały szeroką kadrą specjalistów prowadzą-
cych kształcenie zawodowe, chociaż zauważalne były trudności w znale-
zieniu nauczycieli mających uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych 
z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń stosowanych w przemyśle. 
Prawie wszyscy nauczyciele (93%) mieli pełne kwalifikacje, a większość z nich 
mogła prowadzić zajęciach w zawodach, uznanych za deficytowe na wojewódz-
kim i powiatowym rynku pracy lub ważne dla rozwoju kraju. Nauczycielom 
tym umożliwiono dokształcanie  i doskonalenia zawodowe, z tym, że tylko 
w czterech Centrach opracowano wymagane przepisami harmonogramy szko-
leń branżowych, pozwalające na aktualizację wiedzy praktycznej44. W Cen-
trach funkcjonowało od 10 do 25 pracowni, umożliwiających prowadzenie 
kształcenia praktycznego w zawodach należących do branży motoryzacyjnej, 
elektroenergetycznej, transportu drogowego, budowlanej, a także hotelarsko-
-gastronomicznej, fryzjersko-kosmetycznej i medycznej. Wyposażenie dużej 
części tych pracowni odpowiadało wymaganiom określonym w podstawach 
programowych z 2017 r. i z 2019 r., poza pracowniami (dwiema samochodo-
wymi, mechatroniczną i elektryczną) funkcjonującymi w czterech Centrach45. 
Z kolei w CKZ wKielcach nie wykorzystywano w żaden sposób pięciu 
pracowni wyposażonych w nowoczesne i kosztowne maszyny.  

Organizacja pracy w trakcie epidemii Covid-19 na ogół przebiegała bez 
zakłóceń, a informacja o obowiązujących ograniczeniach była dostępna, 
choć przekazywana z pewnym opóźnieniem. Jednak kształcenie prak-
tyczne uczniów i słuchaczy realizowane w formie zdalnej lub w formie 
projektu edukacyjnego nie mogło być efektywne. Należy zaznaczyć, że Cen-
tra poszukiwały rozwiązań pozwalających na poprawę tej efektywności 
i aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy na podstawie przesyła-
nych materiałów i wskazówek. 

5.2.1. Organizacja kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego 
We wszystkich skontrolowanych Centrach planowano kierunki kształce-
nia zawodowego (w porozumieniu ze szkołami) oraz zawody, w których 
zostaną zorganizowane KKZ i TDT. 

W celu oceny adekwatności tej oferty do potrzeb krajowego i wojewódz-
kiego rynku pracy dokonano zestawienia planowanych kierunków kształ-
cenia z zawodami wskazanymi w części II załącznika do obwieszczenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy46 gdzie wskazano 20 zawodów,  
dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników 
na krajowym rynku pracy (np. operator obrabiarek skrawających, ślusarz, tech-
nik elektryk). Na podstawie tej prognozy, od 2020 r. zwiększano kwoty części 

43  CKZ w Jędrzejowie.

44  CKZ w Staszowie, CKZ w Jędrzejowie, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZiU w Morawicy.

45  CKZ w Skarżysku-Kamiennej, CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
CKZ w Jędrzejowie.

46  M.P. poz. 276. Zapotrzebowanie na zawody w 2020 r. określono w obwieszczeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników 
w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106).

W Centrach 
opracowywano 
corocznie ofertę  
KKZ i TDT  
oraz planowano PNZ
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oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzą-
cych kształcenie w tzw. zawodach deficytowych oraz wysokość dofinansowa-
nia kosztów kształcenia młodocianego pracownika47. Do analizy wykorzystano 
także część III ww. załącznika, w którym określono prognozę zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku 
pracy – w tym wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest pro-
gnozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie świę-
tokrzyskim. W ocenie adekwatności ww. oferty do potrzeb powiatowego rynku 
pracy kierowano się wynikami badań pn. Barometr zawodów dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego na 2019 r. i 2020 r. 48

Centra przygotowywały ofertę KKZ odnosząc się najczęściej do potrzeb 
powiatowego rynku pracy. Poziom adekwatności do potrzeb rynku krajo-
wego był niski, a do wojewódzkiego najwyżej średni49. Oferta CKZ w Stara-
chowicach była najlepiej dostosowana do potrzeb lokalnego runku pracy: 
wskaźnik adekwatności wyniósł 75%, co oznacza, że aż 25% oferowanych 
przez to Centrum kursów nie wpisywała się w potrzeby rynku pracy, nawet 
w wymiarze lokalnym. W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim wskaźnik ten 
osiągnął wartość 47%, a w CKZ w Skarżysku-Kamiennej, potrzebom powia-
towego rynku pracy odpowiadał jeden z dwóch proponowanych kursów. 
Dwa z pięciu Centrów, które prowadziły KKZ (40%) nie posiadały w ofer-
cie żadnego kursu, który odpowiadałby potrzebom zidentyfikowanym 
na rynku lokalnym, wojewódzkim lub krajowym.

Przydatność oferowanych KKZ dla krajowego rynku pracy ogólnie była 
raczej niska: w CKZ w Skarżysku-Kamiennej – jeden z dwóch oferowanych 
KKZ był przydatny na krajowym rynku pracy, zaś wskaźnik adekwatno-
ści KKZ znajdujących się w ofercie CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim i CKZ 
w Starachowicach wyniósł odpowiednio: 16% i 19%. Nieco korzystniej pre-
zentowała się adekwatność oferty w stosunku do potrzeb wojewódzkiego 
rynku pracy. Oba KKZ realizowane przez CKZ w Skarżysku-Kamiennej,  
52% kursów proponowanych przez CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim  
i 69% KKZ oferowanych przez CKZ w Starachowicach wpisywało się 
w zapotrzebowanie w województwie świętokrzyskim. Należy zaznaczyć, 
że oferta CKZiU w Morawicy „wyprzedzała” zapotrzebowanie wskazywane 
w ww. obwieszczeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Przykłady

KKZ w zawodach, które nie wpisywały się w potrzeby rynku pracy (krajowego, 
wojewódzkiego i lokalnego) oferowały: 
– CKZ w Jędrzejowie, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim (rolnik), 
– CKZiU w Morawicy (technik archiwista) 
–  CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim (florysta, technik architektury krajobrazu, 

technik usług kosmetycznych), 
– CKZ w Starachowicach (technik handlowiec). 

47  Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38) oraz art. 144 ustawy reformującej kształcenie zawodowe.

48  Za https://wupkielce.praca.gov.pl/documents/Barometr, [dostęp 18 stycznia 2021 r.].

49  Określając przydatność ofert kursów do potrzeb wojewódzkiego, krajowego lub powiatowego 
rynku oceniono ją jako wysoką, jeśli co najmniej 80% zaproponowanych form dotyczyła zawodów 
wymienionych w ww. wykazach, średnią, jeśli było to od 60% do 80%, niską – poniżej 60%.

Niskie lub średnie 
dostosowanie oferty 

KKZ do potrzeb  
rynku pracy
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Oferta CKZiU w Morawicy kształtowana była m.in. w oparciu o analizę 
potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem specyfiki Centrum, ukierunkowa-
nego we wcześniejszej działalności na kształcenie medyczne. Modyfikując 
ofertę edukacyjną, reagowano na zmiany uwarunkowań, kształcąc także 
w zawodach z branży kosmetycznej, administracyjnej i pomocy społecznej 
oraz administracyjnej. O skuteczności w dopasowywaniu oferty do potrzeb 
rynku pracy świadczy fakt, iż wszystkie zawody, w których kształcono 
w okresie objętym kontrolą, znalazły się w prognozie zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim 
rynku pracy z 27 stycznia 2021 r. 50

Należy zauważyć, że popyt na zawód rolnik jest zrównoważony na rynku 
pracy, ale w związku z możliwością uzyskiwania dotacji na prowadzenie 
działalności rolniczej przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje 
w tym zawodzie, może być on zaliczony do kursów spełniających ważne 
znaczenie w rozwoju tej branży.

Analiza czynników wpływających na przygotowanie oferty KKZ wskazuje, 
że często jednym z ważniejszych kryteriów było wykorzystanie zasobów, 
którymi dysponują Centra oraz kosztochłonność KKZ, a mniej ważne były 
potrzeby rynku. Zdaniem NIK, Centra organizowały opłacalne KKZ niewy-
magające dodatkowych wydatków, np. na doposażenie, chociaż efektyw-
ność zatrudnieniowa tych kursów była niewielka.

Przykład

Jako istotną barierę w kształceniu zawodowym dyrektor CKZ w Staracho-
wicach wskazała brak możliwości kontynuacji kształcenia w ramach KKZ 
i uzupełnienia kwalifikacji dla danego zawodu w przypadku, gdy pierwsza 
kwalifikacja została uzyskana według podstawy programowej z 2012 r. Jeżeli 
słuchacz chciałby uzyskać tytuł technika po wejściu w życie podstaw progra-
mowych z 2017 r. i 2019 r., to w takim przypadku musi swoje kształcenie roz-
począć od początku, a kwalifikacja zdobyta według podstawy programowej 
z 2012 r. może być podstawą do zaliczenia tylko niektórych treści. Egzamin 
zawodowy słuchacz musi zdawać ponownie. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 
dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe51 nie uwzględniono takich przypadków.

Centra nie oferowały możliwości uczestniczenia w kursach umiejętno-
ści zawodowych i kursach umiejętności ogólnych, mimo że takie formy 
kształcenia ustawicznego zostały przewidziane w statutach tych placó-
wek. Jak wynika z uzyskanych informacji, te formy kształcenia nie znalazły 
się także w ofercie żadnego spośród 23 publicznych i niepublicznych jedno-
stek oświatowych, które prowadziły KKZ w województwie świętokrzyskim 
w latach 2019–2021. CKZ w Kielcach nie planował prowadzenia żadnych 
form kształcenia ustawicznego w najbliższych latach.

50  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122). Prognoza ta, ze względu na 5-letni horyzont 
prognostyczny, stanowi dla szkół branżowych podstawę planowania kierunków kształcenia. 

51  Dz. U. poz. 1731.

Nie organizowano  
KUZ i KKO
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Przykład

CKZ w Kielcach nie planowało prowadzenia form kształcenia ustawicznego.  
Jak wyjaśniła Dyrektor, zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dot. projektu 
[w ramach którego sfinansowano budowę CKZ], Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014–2020, wnioskiem oraz umową o dofinan-
sowanie, przedmiotowy projekt nie jest objęty pomocą publiczną (…), projekt 
nie może generować dochodu (zgodnie z wnioskiem i umową o dofinanso-
wanie, gdzie dochód nie został przewidziany i skalkulowany oraz Studium 
Wykonalności Inwestycji), a podatek VAT w projekcie jest kwalifikowalny (…).  
CKZ nie może w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości [co naj-
mniej do 2027 r.] prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym m.in. 
prowadzić kursów i szkoleń.

Tylko CKZ w Starachowicach oraz dwa centra kształcenia ustawicznego 
prowadzące szkoły policealne (CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZiU 
w Morawicy), miały wpływ na tworzenie oferty kształcenia praktycznego. 
Pozostałe Centra ograniczały się do organizacji PNZ zgodnie z zapotrzebo-
waniem składanym przez szkoły. Centra te pełniły bierną rolę organizatora 
kształcenia zawodowego zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz 
miejsca odbywania egzaminów zawodowych w ramach zawodów zlecanych 
przez szkoły i organy prowadzące. W konsekwencji nie wykorzystywano 
potencjału Centrów (np. CKZ w Kielcach), dokonywano zmian organizacyj-
nych polegających na włączeniu Centrów do zespołów szkół zawodowych 
(np. CKZ w Staszowie) i ich znaczenie stopniowo maleje.

Przykład

Dyrektor CKZ w Kielcach wyjaśniła: zakres działalności Centrum (…) został 
ustalony przez poprzedniego dyrektora CKZ oraz organ prowadzący. Możliwości 
Centrum  w zakresie działalności edukacyjnej są wykorzystywane w takim stop-
niu, w jakim do CKZ zostali przekierowani uczniowie.

Wyniki kontroli wskazały, że w roku szkolnym 2019/2020 nie wykorzystano 
dwóch nowocześnie wyposażonych pracowni w CKZ w Kielcach ze względu 
na brak młodzieży kształcącej się w zawodach związanych z wykorzystaniem 
obrabiarek i frezarek sterowanych numerycznie. Z uzyskanych wyjaśnień 
wynika, że w następnym roku poziom wykorzystania tych pracowni prawdo-
podobnie się nie poprawi.

Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników było prowadzone 
głównie przez Centra, w tym organizację znacznej większości z nich, obej-
mujących 24 zawody, oferowało CKZ w Jędrzejowie. Prowadzenie tych 
turnusów przekraczało jednak możliwości organizacyjne i kadrowe tego 
Centrum, które zleciło ich przeprowadzenie Izbie Rzemieślników i Przed-
siębiorców w Kielcach (co szerzej opisano w pkt 5.1 oraz 5.2.3.2).

Prawie wszystkie Centra (sześć) podejmowały współpracę z pracodawcami 
realizując dyspozycję wskazaną w § 7 rozporządzenia w sprawie KU. Cztery 
Centra organizowały u pracodawców PNZ i zajęcia praktyczne dla uczniów 
i słuchaczy (CKZiU w Morawicy, CKZ w Skarżysku-Kamiennej, CKZ w Sta-
rachowicach oraz CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim). Najbardziej aktywne 
działania powodujące włączenie przedsiębiorców w proces kształcenia 
zawodowego podejmowano w CKZ w Starachowicach. 

Centra realizowały PNZ 
tylko „na zlecenie” szkół 

Oferta prowadzenia 
TDT niezgodna 

z możliwościami 
Centrum

Większość Centrów 
podejmowała współpracę 

z pracodawcami
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Przykłady

W okresie objętym kontrolą CKZ w Staszowie nie współpracowało z pra-
codawcami oraz urzędami pracy, gdyż nie organizowano kształcenia prak-
tycznego u pracodawców, a Centrum nie otrzymało zgłoszeń z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie.

CKZ w Kielcach podpisał umowy o współpracy z pracodawcami z branży 
motoryzacyjnej, które dotyczyły wyłonienia grupy patronackiej i zorganizo-
wania dla nich praktyk i staży uczniowskich oraz stworzenia możliwości ubie-
gania się o pracę przez najlepszych absolwentów. Przewidziane było także 
wsparcie dla procesu dydaktycznego. Centrum to nie prowadzi i nie planuje 
się w najbliższych latach kształcenia pracowników firm, z którymi Centrum 
współpracuje, a także szkoleń osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

CKZ w Starachowicach zawarło porozumienie z Kieleckim Parkiem Tech-
nologicznym o współpracy dotyczące m.in. inicjowania działań na rzecz roz-
woju naukowego i społeczno-gospodarczego, wspólnej realizacji projektów 
naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, podejmowania działań na rzecz 
zwiększania zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego 
działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną, podnoszenia kompetencji 
absolwentów na rynku pracy przez organizację wspólnych praktyk i staży. 

Trzy Centra podejmowały także aktywną współpracę z powiatowymi urzę-
dami pracy (CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
CKZiU w Morawicy). Współpraca ta dotyczyła m.in. aktywizacji zawodowo-
-edukacyjnej młodzieży i osób dorosłych, prowadzenia kursów i szkoleń, 
a także badania rynku pracy w związku z zamiarem uruchomienia nowych 
kierunków kształcenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 
2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego52, Centra mogły współpracować 
m.in. ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, w celu wspierania 
uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawo-
dowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawo-
dowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 
i zawodu (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Jednak tylko w czterech Centrach 
doradztwo takie było realizowane, w tym w Powiatowych Punktach 
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (CKZ w Staszowie i CKZ w Staracho-
wicach) lub realizowali je doradcy zawodowi (CKU w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, CKZiU w Morawicy). 

W pozostałych Centrach działania takie nie zostały zaplanowane (np. CKZ 
w Kielcach) lub nie były realizowane, mimo że zostały uwzględnione 
w dokumentach wewnętrznych (np. CKZ w Skarżysku-Kamiennej). 
W zespołach szkół, w ramach których funkcjonowały Centra, najczęściej 
zatrudniono doradców zawodowych i poza jedną placówką (Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie) opracowano plany doradztwa zawo-
dowego obejmujące: diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informa-
cje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępnianie 
informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie źródeł dodatkowych 

52  Dz. U. poz. 325.

Tylko cztery Centra 
prowadziły doradztwo 
edukacyjno-zawodowe
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informacji dotyczących rynku pracy, udzielanie indywidualnych porad edu-
kacyjnych i zawodowych oraz realizowanie projektów odnoszących się 
m.in. do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 w Centrach objętych kon-
trolą zatrudniono 122 nauczycieli prowadzących PNZ (w poszczególnych 
placówkach zatrudniono od 11 do 27 nauczycieli) a w CKZiU w Morawicy 
także siedmiu instruktorów PNZ, którzy prowadzili zajęcia praktyczne 
w podmiotach zewnętrznych. Pensum nauczycieli PNZ, zgodnie z art. 42 
ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela53, 
nie przekraczało 20 godzin tygodniowo, przy czym tylko dla nauczycieli 
zatrudnionych w CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim wymiar ten wynosił  
18 godzin54, w pozostałych placówkach – 20 godzin tygodniowo.

Centra potencjalnie dysponowały także kadrą nauczycieli praktycznych 
i teoretycznych przedmiotów zawodowych zatrudnionych w zespołach 
szkół, w ramach których funkcjonowały (w sumie 207 osób, np. w CKZ 
w Jędrzejowie zatrudniono 11 nauczycieli, a w Zespole Szkół Nr 2  
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie dodatkowo – 26). 
Zasoby kadrowe sześciu z siedmiu Centrów objętych kontrolą zabezpieczały 
możliwość kształcenia w realizowanych kwalifikacjach. Tylko CKZ w Kiel-
cach do 1 września 2020 r. nie dysponował odpowiednią kadrą specjalistów 
do kształcenia zawodowego. Od nowego roku szkolnego zatrudniono 
11 nauczycieli, na pozostałe dwa stanowiska znaleziono odpowiednich kan-
dydatów w połowie września i na początku listopada 2020 r. Jednak głów-
nym miejscem zatrudnienia większości tych nauczycieli (siedmiu, tj. 59%) 
był Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach. W CKZ w Kielcach zauważa się 
brak nauczycieli specjalistów/instruktorów PNZ, którzy mogliby zapewnić 
kształcenie zawodowe z wykorzystaniem wszystkich możliwości Centrum 
(np. obrabiarek sterowanych numerycznie). Od 2021 r. dyrekcja CKZ w Kiel-
cach podejmuje działania, by takie osoby zatrudnić.

Prawie wszyscy nauczyciele, tj. 114 (93%) mieli pełne kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu, o których 
mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji). Na podsta-
wie art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, zatrudniono na umowę o pracę 
siedem osób bez wymaganego przygotowania pedagogicznego, ale posia-
dających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektorów Centrów 
za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego 
w zawodach: fototechnik oraz technik fotografii i multimediów oraz technik 
pojazdów samochodowych (CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ w Kielcach), 
asystentka stomatologiczna (CKZiU w Morawicy). Ponadto w CKZ w Jędrze-
jowie powierzono w roku szkolnym 2019/2020 realizację zajęć w zawo-

53  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.

54  Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2018 r Nr LXIV/84/2018 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz obniżania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Centra dysponowały 
odpowiednią kadrą 

do realizacji PNZ

Większość nauczycieli 
miało odpowiednie 

kwalifikacje
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dzie mechanik pojazdów samochodowych nauczycielowi, który nie 
posiadał odpowiednich kwalifikacji do nauczania przedmiotów mecha-
nicznych.

Spośród nauczycieli zatrudnionych w latach 2019/2020 i 2020/2021 
w Centrach oraz w zespołach szkół, w których funkcjonowały, 48 (23%) 
miało uprawnienia do nauczania zawodów poszukiwanych na krajowym 
rynku pracy (np. elektryk, technik elektryk, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, kierowca mechanik, ślusarz, zawody z branży budowla-
nej i informatycznej). Kwalifikacje 150 nauczycieli (73%) były związane 
z zawodami uznanymi za deficytowe na wojewódzkim lub powiatowym 
rynku pracy (np. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, betoniarz-zbrojarz, kucharz, cukiernik, fryzjer, technik usług fry-
zjerskich, krawiec, technik przemysłu mody). Tylko niektórzy nauczyciele 
zatrudnieni w CKZ Staszów, CKZ w Kielcach, CKU w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, CKZ w Starachowicach i CKU w Morawicy mieli praktyczne doświad-
czenie branżowe, tzn. pracowali w podmiotach prowadzących działalność 
o profilu odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi. 

Na lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021 opracowano i realizowano plany 
nadzoru pedagogicznego we wszystkich Centrach objętych kontrolą. W pięciu 
z nich zostały one sporządzone prawidłowo (tj. zawierały wszystkie ele-
menty określone w § 23 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego55) 
i uwzględniały m.in. realizację kierunków polityki oświatowej Państwa, 
w tym tworzenia oferty programowej w kształceniu zawodowym oraz 
wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia branżowego. 
Wnioski z nadzoru pedagogicznego (dotyczące m.in. bieżącego prowadze-
nia dokumentacji) były regularnie przedstawiane na posiedzeniach rad 
pedagogicznych Centrów i zespołów szkół, w ramach których Centra funk-
cjonowały. Wyjątkiem był CKZ w Jędrzejowie, w którym część dokumen-
tacji rady pedagogicznej dotyczącej nadzoru pedagogicznego zaginęła lub 
nie została sporządzona oraz CKZ w Starachowicach – w planach nadzoru 
na lata 2019/2020 oraz 2020/2021 nie wskazano przedmiotu ewaluacji 
wewnętrznej oraz terminu jej przeprowadzenia, co było niezgodne z § 23 
ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. W trzech Centrach zrealizowano także 
ewaluację wewnętrzną obejmującą np. problematykę realizacji nowej pod-
stawy programowej szkolnictwa branżowego56.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierp-
nia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe57, na każdy rok szkolny 
dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego 

55  Dz. U. z 2020 r. poz. 1551.

56  Ewaluacja taka przeprowadzona w CKZ w Skarżysku-Kamiennej przyjęła formę „diagnozy 
Szkoły”, z której wynikało, że istotnym elementem podejmowanych działań powinno stać się 
zapewnienie uczniom szerszego kontaktu z rzeczywistymi warunkami pracy poprzez udział 
w stażach i praktykach oraz udziału w specjalistycznych kursach z zakresu np. robotyki, 
instalacji fotowoltaicznych, odnawialnych źródeł energii.

57  Dz. U. poz. 1653.
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nauczycieli szkoły, uwzględniając: wyniki nadzoru pedagogicznego; wyniki 
odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu 
maturalnego; zadania związane z realizacją podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkol-
nictwa branżowego; wymagania wobec szkół i placówek, wnioski nauczycieli 
o dofinansowanie. Dyrektor CKZ ustala harmonogram uczestniczenia przez 
nauczycieli w szkoleniach branżowych58 realizowanych w trzyletnich 
cyklach, uwzględniając czynniki wskazane w § 8 ww. rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą we wszystkich Centrach opracowano plany 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, na podstawie którego organ 
prowadzący przekazywał środki na wnioskowane formy doskonalenia. 
Organizowano szkolenia dla rad pedagogicznych, a nauczyciele, w ramach 
samokształcenia, brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach (reali-
zowanych najczęściej on-line). W trzech z siedmiu skontrolowanych Centrów 
(CKZ w Kielcach, CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ w Starachowicach)  
nie opracowano dotychczas harmonogramów szkoleń branżowych, co wyni-
kało głównie z utrudnień związanych z epidemią COVID-19. W pozostałych pla-
cówkach zaplanowano takie szkolenia i dotychczas zrealizowało je od trzech 
do 11 nauczycieli, tj. ok. 30% zatrudnionych nauczycieli PNZ. Część z zaplano-
wanych wcześniej szkoleń odłożono z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. 
W części Centrów organizowano szkolenia branżowe dla nauczycieli, 
w innych przyjęto zasadę, że nauczyciele sami organizują i realizują takie 
szkolenia i przedkładają dyrekcji odpowiednie zaświadczenia. 

Objęte kontrolą Centra funkcjonowały w odrębnych budynkach (np. CKZ 
w Jędrzejowie) lub w kompleksach budynków (CKZ w Staszowie – w trzech 
budynkach, CKZ w Starachowicach – w czterech budynkach położonych 
w dwóch lokalizacjach i CKZ w Kielcach – w trzech budynkach). Powierzch-
nia użytkowanych pomieszczeń w sześciu Centrach wynosiła od 1,2 tys. m2 

do 2,8 tys. m2. Łączna powierzchnia budynków CKZ w Kielcach wynosiła 
aż 7,9 tys. m2. 

Centra dysponowały różną liczbą pracowni do prowadzenia PNZ i szkole-
nia praktycznego w ramach KKZ. Najwięcej pracowni, tj. 26 zaplanowano 
w CKZ w Kielcach, przy czym do roku szkolnego 2020/2021 wyposażono 
kompletnie tylko 14 z nich. W CKZ w Starachowicach wyposażono 22 pra-
cownie, w pozostałych Centrach – od 10 do 17. W CKZ w Skarżysku-
-Kamiennej prowadzono kształcenie praktyczne w oparciu o wynajmowane 
pomieszczenia warsztatu mechaniki samochodowej.

Centra prowadzące kształcenie praktyczne w zawodach należących 
do branży motoryzacyjnej, transportu drogowego, elektroenergetycznej 
i mechanicznej (pięć Centrów) dysponowały następującymi pracowniami:
–  pojazdów i technik samochodowych, w tym diagnostyki samochodowej, 

elektroniki i elektrotechniki pojazdów, mechatroniki samochodowej, 
blacharstwa samochodowego, napraw samochodowych, przepisów ruchu 
drogowego, przewozu terenowego i środków transportu (pięć CKZ);

58  Wdrażanych na podstawie art. 70c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
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–  rysunku technicznego, technik wytwarzania, konwencjonalnej obróbki 
frezerskiej i tokarskiej, pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie 
(tylko CKZ w Starachowicach, CKZ w Jędrzejowe, które były wyposażone 
w urządzenia w wersji edukacyjnej oraz CKZ w Kielcach gdzie zakupiono 
kosztowne profesjonalne centra frezerskie i tokarskie CNC);

–  spawalnie i pracownie mechatroniczne (tylko CKZ w Staszowie,  
CKZ w Starachowicach i CKZ w Jędrzejowie);

–  informatycznymi, które funkcjonowały we wszystkich Centrach, kompu-
terowego wspomagania procesów projektowania CAD/CAM (tylko CKZ 
w Kielcach);

–  montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych, elektro-
niki (CKZ w Jędrzejowie, CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim).

Centra, które prowadziły także kształcenie w zawodach z branży budow-
lanej, hotelarsko-gastronomicznej, fryzjersko-kosmetycznej i medycznej 
dysponowały odpowiednimi pracowniami: 
–  budowlanymi i stolarskimi (CKZ w Staszowie, CKZ w Jędrzejowe,  

CKZ w Skarżysku-Kamiennej);
–  gastronomicznymi, cukierniczymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi i hote-

larskimi (CKZ w Staszowie, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZiU 
w Morawicy, CKZ w Jędrzejowie).

W Centrach umożliwiono także korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych 
i administracyjnych oraz sal konferencyjnych. W CKZ w Kielcach przewi-
dziano pomieszczenie na bar wraz z zapleczem kulinarnym (ok. 60 m2) 
i miejscem do spożywania posiłków. Jednak, jak wynika z uzyskanych wyja-
śnień, co najmniej do 2027 roku, miejsce to nie będzie mogło być wykorzy-
stane zgodnie z przeznaczeniem.

W Centrach zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a infra-
struktura była przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowym badaniem objęto pracownie przeznaczone do kształcenia 
w następujących zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik budownic-
twa, mechatronik, cukiernik, technik elektryk, technik usług kosmetycznych 
oraz technik masażysta. Dokonano oceny zgodności wyposażenia tych pra-
cowni z wymaganiami zawartymi w cz. III podstawy programowej z 2017 r. 
(dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie zawodowe przed 1 września 
2019 r.) oraz odpowiednich załączników (nr 2, nr 3 i nr 17) do podstawy 
programowej z 2019 r.

W trzech Centrach (CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim 
i CKZ w Skarżysku-Kamiennej) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
braków w wyposażeniu (np. brakowało samochodowej linii diagnostycznej) 
lub niekompletności tego wyposażenia w stosunku do wymagań przepisów 
oświatowych (np. nie był spełniony wymóg zapewnienia jednego stanowi-
ska na dwóch uczniów w pracowni elektrycznej oraz jednego stanowiska dla 
trzech uczniów w pracowni cukierniczej). W CKZ w Jędrzejowie stwierdzono 
uchybienie polegające na niedostępności modeli mechanizmów i zespołów 
obrabiarek, wymaganych w podstawie programowej z 2019 r.

Niewłaściwe 
wyposażenie niektórych 
pracowni PNZ 
w czterech Centrach 
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Przykład

W pracowniach CKZ w Skarżysku-Kamiennej brakowało samochodowej linii 
diagnostycznej wyposażonej w monitor komputerowy, pulpit komunikacyjny, 
stanowisko rolkowe do badania hamulców, stanowiska do badania amortyza-
torów, a także stanowiska wyposażonego w urządzenia do mycia i konserwacji 
oraz stacji do obsługi klimatyzacji i prasy hydraulicznej.

Najbardziej nowocześnie wyposażony był CKZ w Kielcach. W roku szkol-
nym 2020/2021 potencjał placówki był wykorzystywany jednak tylko 
w niewielkiej części. Praktyczną naukę zawodu realizowano z wykorzysta-
niem od czterech do dziewięciu pracowni. Nie wykorzystywano w żaden 
sposób: dwóch pracowni obrabiarek i tokarek sterowanych numerycznie. 
Wartość czterech urządzeń przyjętych do tych pracowni 16 lipca 2020 r. 
wynosi 2282 tys. zł, (dostawca zapewnił 36 miesięczny okres gwaran-
cji i rękojmi na ten sprzęt). Podobna sytuacja dotyczy pracowni kompu-
terowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji (wartość 
wyposażenia 351,7 tys. zł) oraz dwóch pracowni informatycznych (war-
tość 446,9 tys. zł). Plany wykorzystania w roku szkolnym 2021/2022  
ww. pięciu pracowni na prowadzenie zajęć praktycznych dla 11 uczniów 
tylko przez kilka godzin w tygodniu (tj. wykorzystanie tych pracowni  
w ok. 3%), przy braku możliwości prowadzenia innych szkoleń, nie wskazują 
na znaczącą poprawę w wykorzystaniu majątku Centrum, także z uwagi 
na możliwość udostępnienia bardzo nowoczesnych pracowni praktycznej 
nauki zawodu młodzieży i dorosłym z Obszaru Funkcjonalnego Kielc.

Przykład

Dyrektor CKZ w Kielcach, nie podjęła dotychczas wystarczająco skutecznych 
działań organizacyjnych, by w roku szkolnym 2020/2021 i w latach następ-
nych zapewnić wykorzystanie potencjału Centrum, w tym przede wszystkim 
pięciu pracowni, gdzie umieszczono nowoczesne wyposażenie o wartości 
ponad 3 mln zł, dla którego okres gwarancji upłynie w lipcu 2023 r.

Zdjęcie nr 1 
Pracownia w CKZ w Kielcach, wyposażona w nowoczesne tokarki CNC  
(pracownia w roku szkolnym 2020/2021 nie była wykorzystywana)

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
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szkolnym 2021/2022 ww. pięciu pracowni na prowadzenie zajęć praktycznych
dla 11 uczniów tylko przez kilka godzin w tygodniu (tj. wykorzystanie tych 
pracowni w ok. 3%), przy braku możliwości prowadzenia innych szkoleń, nie
wskazują na znaczącą poprawę w wykorzystaniu majątku Centrum, także  
z uwagi na możliwość udostępnienia bardzo nowoczesnych pracowni 
praktycznej nauki zawodu młodzieży i dorosłym z Obszaru Funkcjonalnego 
Kielc. 

Dyrektor CKZ w Kielcach, nie podjęła dotychczas wystarczająco skutecznych działań 
organizacyjnych, by w roku szkolnym 2020/2021 i w latach następnych zapewnić 
wykorzystanie potencjału Centrum, w tym przede wszystkim pięciu pracowni, gdzie 
umieszczono nowoczesne wyposażenie o wartości ponad 3 mln zł, dla którego okres 
gwarancji upłynie w lipcu 2023 r. 

Zdjęcie nr 1. Pracownia w CKZ w Kielcach, wyposażona w nowoczesne tokarki CNC 
(pracownia w roku szkolnym 2020/2021 nie była wykorzystywana). 

Źródło: materiały kontrolne NIK 

W okresie objętym kontrolą wszystkie Centra uzyskały upoważnienia
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do organizowania etapu
praktycznego egzaminu zawodowego we wszystkich kwalifikacjach, w których 
realizowana była PNZ. 

Dyrektorzy wszystkich kontrolowanych Centrów wprowadzali wewnętrzne 
procedury lub publikowali komunikaty dotyczące funkcjonowania szkół 
i placówek w tym okresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia59. 
W dokumentach tych określono obowiązki uczniów (np. systematyczne 
korzystanie z platformy edukacyjnej, udział w zajęciach, przekazywanie 
nauczycielowi materiałów do oceny) oraz zasady oceniania (np. ocena zależy 
od frekwencji potwierdzonej uczestnictwem na platformie edukacyjnej, 
wykonanie zadań w formie odpowiedzi na pytania z treści zawartych 
w materiałach dydaktycznych, prezentacjach, filmach instruktażowych oraz 
aktywność uczniów), a także zasady postępowania w sytuacji wystąpienia
obiektywnych trudności z realizacją zdalnej nauki. Nauczanie to realizowano 

59 Wytyczne udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men. Dotyczyły
one m.in. ogólnych zasad organizowania przestrzeni szkoły/placówki, higieny, czyszczenia  
i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, ogólnych zasad postępowania w przypadku podejrzenia 
zakażenia u pracownika szkoły. Zajęcia praktyczne organizuje się w grupach nie większych niż  
12 osób, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego może w grupie być 
maksymalnie 14 osób. Podczas prowadzenia zajęć na jedną osobę (uczniów i nauczycieli) przypada
co najmniej 4 m2 powierzchni.  

Wszystkie Centra mogły 
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egzaminy zawodowe 

Organizacja kształcenia  
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Źródło: materiały kontrolne NIK.
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W okresie objętym kontrolą wszystkie Centra uzyskały upoważnienia 
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do organizowania 
etapu praktycznego egzaminu zawodowego we wszystkich kwalifikacjach, 
w których realizowana była PNZ. 

Dyrektorzy wszystkich kontrolowanych Centrów wprowadzali wewnętrzne 
procedury lub publikowali komunikaty dotyczące funkcjonowania szkół 
i placówek w tym okresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia59. 
W dokumentach tych określono obowiązki uczniów (np. systematyczne 
korzystanie z platformy edukacyjnej, udział w zajęciach, przekazywanie 
nauczycielowi materiałów do oceny) oraz zasady oceniania (np. ocena 
zależy od frekwencji potwierdzonej uczestnictwem na platformie eduka-
cyjnej, wykonanie zadań w formie odpowiedzi na pytania z treści zawartych 
w materiałach dydaktycznych, prezentacjach, filmach instruktażowych oraz 
aktywność uczniów), a także zasady postępowania w sytuacji wystąpie-
nia obiektywnych trudności z realizacją zdalnej nauki. Nauczanie to reali-
zowano z wykorzystaniem rekomendowanych przez MEN60 aplikacji 
(np. Microsoft Teams61).

W okresie od 13 marca do 25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia w czterech 
spośród siedmiu skontrolowanych jednostek, zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek, zostały zawieszone. 
W trzech Centrach, jak wynikało z wpisów w dziennikach lekcyjnych, 
zajęcia w okresie zawieszenia realizowano zdalnie. O ile w CKZ w Sta-
rachowicach forma ta była powszechnie stosowana w przypadku zajęć 
teoretycznych na wszystkich KKZ, to dwie pozostałe jednostki62 zajęcia 
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość prowadziły 
po raz pierwszy. Zdaniem NIK, taka organizacja zajęć, w tym w szczegól-
ności zajęć praktycznych, które z powodu epidemii nie mogły odbyć się 
w pracowniach Centrum, w tym początkowym okresie mogła skutkować 
niepełnym wyczerpaniem tematu, który wpisano do dziennika jako zreali-
zowany zgodnie z programem nauczania. Po okresie zawieszenia, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań wdrożono prowadze-
nie zajęć, w tym praktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

59  Wytyczne udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-
men. Dotyczyły one m.in. ogólnych zasad organizowania przestrzeni szkoły/placówki, higieny, 
czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, ogólnych zasad postępowania w przypadku 
podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. Zajęcia praktyczne organizuje się w grupach nie 
większych niż 12 osób, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego może 
w grupie być maksymalnie 14 osób. Podczas prowadzenia zajęć na jedną osobę (uczniów 
i nauczycieli) przypada co najmniej 4 m2 powierzchni. 

60  https://www.cen.gda.pl/informacje/narzedzia-dla-nauczycieli-do-zdalnej-komunikacji-z-
uczniami, dostęp 21 czerwca 2021 r.

61  Microsoft Teams to komunikator internetowy zapewniający nawiązywanie połączeń 
pomiędzy uczestnikami. W ramach tego rozwiązania można pracować zarówno z całą klasą, 
jak i indywidualnie, z wybranym uczniem. Microsoft Teams pozwala udostępniać materiały 
i zadania w trybie on-line, a uczniowie i nauczyciele mogą współpracować przy pomocy czatu. 
Daje również możliwość współdzielenia plików, udostępniania ekranu nauczyciela, oceny prac 
uczniów. Podczas zajęć można wykorzystać funkcje prezentacji i tablicy, przy użyciu tekstu 
pisanego, audio i video. Program pozwala korzystać z aplikacji: Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

62  CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim i CKZ w Staszowie.
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na odległość. Od 1 września 2020 r. do 19 października 2020 r.63, a następnie 
od 30 listopada 2020 r. do 29 marca 2021 r. powrócono do realizacji 
PNZ w formie stacjonarnej.

Przykład

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim w dwóch z trzech objętych badaniem 
szczegółowym dziennikach lekcyjnych KKZ (TG.04 i EE.26) w okresie zawie-
szenia zajęć odnotowano fakt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycz-
nych, w wymiarze i zgodnie z tematyką wynikającą z programu nauczania. 
Dyrektor CKU wyjaśniła, że nauczyciele kontaktowali się ze słuchaczami tele-
fonicznie i mailowo, wysyłali materiały edukacyjne, objaśniali zagadnienia 
związane z tematami zajęć, przesyłali filmy i linki do omawianych zagadnień. 
W dziennikach lekcyjnych nie zaznaczano formy prowadzonych zajęć (zdal-
nie/tradycyjnie).

Sposób organizacji KKZ, TDT i PNZ w okresie epidemii COVID-19 był zgodny 
z rozwiązaniami wprowadzonymi przepisami oświatowymi, tj. zajęcia teo-
retyczne na KKZ organizowano w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne oraz 
PNZ, w zależności od przyjętych rozwiązań utrzymywano w formie zdalnej 
lub organizowano w pracowniach, z zachowaniem wymogów reżimu sani-
tarnego, w tym w roku szkolnym 2019/2020 za zgodą rodziców niepełno-
letnich uczniów lub zgodą pełnoletnich uczniów i słuchaczy. 

Trzy z czterech Centrów organizujących praktyki zawodowe, wykorzy-
stały formę projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3 
rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań. Praktyki zawodowe 
w formie projektu edukacyjnego, realizowano przy udziale pracodaw-
ców (CKZ w Skarżysku-Kamiennej) lub zdecydowano się na opiekę meryto-
ryczną oraz pełnienie roli opiekunów praktyk przez nauczycieli PNZ (CKZiU 
w Morawicy). 

Przykłady

W roku szkolnym 2019/2020 CKZ w Skarżysku-Kamiennej zorganizował 
w formie projektu edukacyjnego praktyki dla 148 uczniów, a w roku szkolnym 
2020/2021 dla 249. W pozostałych przypadkach praktyki odbyły się w innych 
terminach lub zostały odroczone. Dyrektor CKZ w Skarżysku-Kamiennej wyja-
śnił: nauczanie na odległość w przypadku zawodów budowlanych jest zdecydo-
wanie mniej skuteczne z uwagi na charakter zajęć praktycznych. Celem działań 
CKZ jest również organizacja praktyk zawodowych realizowanych przede wszyst-
kim u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy. Realizowanie, zgodne 
z przepisami prawa, praktyk w formie projektu edukacyjnego tego pożądanego 
ich aspektu nie spełnia.

63  Zgodnie z § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, ze zm.), od 19 października 
do  29 listopada 2020 r. ograniczono w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 
szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, CKU, CKZ (uchylone z dniem 
29 marca 2021 r. W okresie od 24 października do 27 listopada 2021 r. zajęcia były zawieszone 
i realizowano zajęcia praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Od 29 marca 2021 r. ponownie wdrożono naukę w systemie zdalnym (zgodnie z § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. poz. 561)). Szerzej analiza stanu prawnego 
Załącznik 6.2 str. 73–82.
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Zdaniem dyrektora CKZiU w Morawicy praktyki zawodowe w formie projektu 
edukacyjnego nie do końca pozwalają kształcić umiejętności zawodowe. Kon-
takt z naturalnym środowiskiem pracy to doskonała możliwość sprawdzenia 
swojego przygotowania do zawodu, projekt edukacyjny nie oddaje specyfiki 
praktycznego wykonania zadań zawodowych u pracodawców. Projekt eduka-
cyjny był jednak jedynym rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji epidemii, gdyż 
pracodawcy odmawiali przyjęcia na praktyki zawodowe, bojąc się o zdrowie 
swoich podopiecznych i pracowników.

TDT w czasie epidemii realizowano z wykorzystaniem technik i metod 
kształcenia na odległość. 

Tylko cztery64 z siedmiu skontrolowanych jednostek w trakcie nauki zdal-
nej w roku szkolnym 2019/2020 wprowadziły obowiązek sporządza-
nia przez nauczycieli tygodniowych sprawozdań ze zrealizowanych zajęć 
i tematów. Nie wszystkie jednostki w dziennikach lekcyjnych precyzyjnie 
dokumentowały formę i sposób podziału na grupy podczas zajęć przepro-
wadzonych w trakcie epidemii. Brak konkretnych zapisów stwierdzono 
w dwóch kontrolowanych jednostkach, a w CKZ w Kielcach przekroczono 
zaleconą liczebność grup realizujących PNZ w ośmiu grupach (z 20).

Przykłady

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzono dodatkowo podział 
na grupy podczas zajęć praktycznych. W dziennikach lekcyjnych nauczyciele 
wpisywali jednak liczbę wszystkich obecnych słuchaczy na zajęciach praktycz-
nych, nie dokumentując w żaden sposób podziału na grupy. 

W CKZ w Starachowicach w dziennikach lekcyjnych w sposób niejednolity 
dokumentowano formę przeprowadzenia zajęć (zdalnie lub tradycyjnie). 
Zapisów takich nie zawierał dziennik jednej z klas w zawodzie elektryk.

Wszyscy dyrektorzy kontrolowanych jednostek wskazali na ogranicze-
nia i trudności związane z organizacją kształcenia, w tym w szczegól-
ności zajęć praktycznych w okresie epidemii. Najczęściej wskazywano 
na brak kontaktu osobistego z uczniem i brak możliwości praktycz-
nego ćwiczenia oraz brak możliwości kontroli i ewentualnej korekty 
techniki podejmowanych działań. Ponadto wskazywano na problemy 
z dojazdem w związku z brakiem połączeń komunikacyjnych w cza-
sie epidemii oraz niskie zaangażowanie uczniów i słuchaczy. Sygnali-
zowano również, że realizowanie, zgodne z przepisami prawa, praktyk 
zawodowych w formie projektu edukacyjnego uniemożliwia nabywanie 
doświadczeń u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto 
zajęcia praktyczne realizowane de facto w formie teoretycznej, znacz-
nie pogorszyły rzeczywiste możliwości słuchaczy, co do pełnego zdoby-
cia wymaganych na egzaminie zawodowym umiejętności praktycznych  
i w dużym stopniu utrudniły osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 

Wszyscy dyrektorzy kontrolowanych jednostek zadeklarowali, że mieli 
dostęp do informacji na temat wprowadzanych zmian w zasadach funk-
cjonowania placówek w okresie epidemii. Czterech z siedmiu dyrekto-
rów podkreślało jednak, że obowiązujące akty prawne były publikowane 

64  CKZ w Kielcach, CKZ w Staszowie, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZ w Starachowicach.
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na oficjalnych stronach ministerialnych zbyt późno w stosunku do wprowa-
dzanych zmian. Dostępne wcześniej projekty rozporządzeń nie mogły stano-
wić podstawy prawnej do dokonywania zmian w funkcjonowaniu placówki.  
Niektóre komunikaty i interpretacje były niejasne lub wykluczały się, co wpro-
wadzało chaos. Zdaniem dyrektorów skontrolowanych Centrów, komunikaty 
na stronach Kuratorium ukazywały się byt późno. Brakowało też precyzyjnych 
wytycznych dotyczących specyfiki szkół kształcących ustawicznie. 

W CKZiU w Morawicy funkcjonował wewnętrzny system zapewnienia 
jakości kształcenia, obejmujący m.in. ankietowanie słuchaczy oraz ana-
lizy przygotowania do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie. W CKZ w Starachowicach określono cel Zapewnienie 
wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych w ramach obowiązują-
cego systemu kontroli zarządczej. We wszystkich Centrach prowadzano 
badanie wyników nauczania (np. poprzez organizowanie próbnych egza-
minów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz analizę wyników 
egzaminów zewnętrznych. W okresie objętym kontrolą Centra nie ubiegały 
się o akredytację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego lub inne 
certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia.

Na potrzeby kontroli uzyskano informację z 23 nieobjętych kontrolą szkół 
i placówek (trzy funkcjonowały w ramach Sieci Szkół Rolniczych prowadzo-
nych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)65. Spośród 20 nierolniczych 
szkół i placówek, dwie szkoły publiczne nie prowadziły KKZ w kontro-
lowanym okresie. Z pozostałych 18 szkół i placówek, sześć miało status  
jednostki publicznej, a pozostałe 12 to placówki lub szkoły niepubliczne. 
Sześć z tych 12 placówek i szkół niepublicznych otrzymywało w formie 
dotacji środki z tytułu pozytywnie zdanych egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. Dwie prowadziły wyłącznie komercyjne płatne 
KKZ, a cztery niepubliczne CKZ prowadziły kursy organizowane w ramach 
projektów dofinansowanych ze środków europejskich66.

Stopień przydatności większości z tych KKZ do potrzeb rynku pracy w kraju 
i/lub województwie świętokrzyskim był niski lub średni.

Placówki publiczne otrzymywały subwencję oświatową w podziale 
na kwotę za uczestnictwo i za zdanie egzaminu. Z wyjaśnień organów 
prowadzących wynika, że kwota subwencji pokrywała koszty organiza-
cji KKZ. Dotowane placówki niepubliczne otrzymywały środki proporcjo-
nalnie do liczby uczestników, którzy zdali egzamin. Porównanie kosztów 
organizacji KKZ oszacowanych przez placówki publiczne i niepubliczne 
wykazało, że placówki publiczne, nie mogą być konkurencyjne w stosunku 
do niepublicznych, dla których koszty organizacji KKZ (w tym w szczegól-
ności wynagrodzeń) są znacznie niższe. Prawie wszystkie placówki (83%), 
bez względu na status organizowały zajęcia niezgodnie z zaoczną formą 
zajęć. W każdym przypadku wystąpił problem z niskim poziomem zdawal-

65  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. Podmioty wytypowano na podstawie danych 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (dalej: OKE) dotyczących wyników egzaminów zawodowych 
absolwentów KKZ.

66  Edukacja ustawiczna ścieżką rozwoju zawodowego. Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób  
z województwa świętokrzyskiego. 
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ności egzaminów liczonym w stosunku do liczby rozpoczynających kurs, 
przy czym średni wskaźnik efektywności ogólnej KKZ w placówkach niepu-
blicznych67 wyniósł 64%, zaś w placówkach publicznych 23%. Na wyższe 
wskaźniki w placówkach niepublicznych wpływ mogły mieć następujące 
czynniki: zawieranie umów z uczestnikami przez podmioty niepubliczne, 
częściowa odpłatność za KKZ, organizowanie dużej liczby kursów w kwali-
fikacjach rolniczych, w których uczestnicy są zmotywowani do przystąpie-
nia do egzaminu w celu możliwości ubiegania się o dotacje unijne. 

Zwraca także uwagę znaczne skracanie czasu kształcenia na KKZ w placówkach 
niepublicznych (nawet do trzech miesięcy, przy realizacji 685 godzin zajęć), 
co również pozwala placówkom niepublicznym na obniżanie kosztów kursów. 

Centra rolnicze zrealizowały łącznie 12 KKZ w roku szkolnym 2019/2020 
(w tym cztery stanowiły kontynuację kursów rozpoczętych w roku szkol-
nym 2018/2019) oraz 10 kursów w roku szkolnym 2020/2021. Centra 
te otrzymywały środki na funkcjonowanie placówek, na podstawie kalku-
lacji liczby i godzin poszczególnych kursów, bez kalkulacji kwoty za zdanie 
egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Placówki 
te nie napotykały barier w organizacji kształcenia – dysponowały wykwa-
lifikowaną kadrą i odpowiednim wyposażeniem, notowały duże zainte-
resowanie oferowanymi KKZ. Kurs kończyło średnio 76% uczestników 
a średnio 94% absolwentów przystępowało do egzaminu. Średnia efek-
tywność tych kursów wynosiła 63%, a średnia zdawalność w odniesieniu 
do liczby przystępujących – 86%.

5.2.2. Finansowanie kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego
Kontrolowane Centra zapewniały warunki finansowe do realizacji kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego, choć dążenie do minimalizacji kosz-
tów działalności wiązało się często z brakami wymaganego wyposażenia 
lub organizowaniem zbyt licznych grup uczniów na zajęciach praktycz-
nych. Centra otrzymywały środki finansowe na realizację ponoszonych 
wydatków. Sposób finansowania Centrów nie był uzależniony od „koszto-
chłonności” realizowanych przez nie zadań oraz od kształconego zawodu 
lub kwalifikacji. Kwota, którą organ prowadzący przekazywał z własnych 
środków była zależna od specyfiki i organizacji Centrów. Na część zadań 
(tj. na KKZ) organy prowadzące otrzymywały kwotę pochodzącą z subwen-
cji oświatowej, obliczoną według zasad, które co roku ustalano w rozporzą-
dzeniu MEN. Podstawą do ustalenia należnych kwot były dane pochodzące 
z SIO, w podziale na liczbę uczestników kursów oraz dodatkowo – liczbę 
słuchaczy, którzy zdali egzamin zawodowy. Kwota subwencji nie była zróż-
nicowana w zależności od kwalifikacji, której dotyczyło kształcenie, a wagi 
algorytmu nie były zróżnicowane w oparciu o prognozowane zapotrze-
bowanie na rynku pracy na pracowników w danym zawodzie. PNZ reali-
zowano na podstawie umów zawieranych przez dyrektorów Centrów 
(dyrektorów zespołów szkół, jeśli Centrum znajdowało się w strukturze 
zespołu) z dyrektorami szkół kierujących uczniów do jej odbycia. Ani Cen-

67  Z wyłączeniem kursów organizowanych w ramach projektu, ale z uwzględnieniem 
najpowszechniejszego kursu w zawodach rolniczych, które umożliwiają uzyskanie unijnych dotacji.
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tra, ani organy prowadzące nie kalkulowały rzeczywistych kosztów jej pro-
wadzenia. We wszystkich kontrolowanych jednostkach, wyszczególnienie 
kwot przeprowadzenia PNZ nastąpiło poprzez oszacowanie i było znacznie 
utrudnione. Część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana do organu 
prowadzącego szkołę na kształcenie ucznia szkoły branżowej I, II stopnia 
oraz technikum, uwzględniała w ramach PNZ zróżnicowaną „kosztochłon-
ność” kształcenia oraz dostosowanie zawodu do potrzeb rynku pracy.  
Dla zawodów poszukiwanych (np. kierowca mechanik) przekazywane 
kwoty były wyższe o 20% tj. nawet o 1 tys. zł rocznie od kwot przekazywa-
nych dla innych zawodów z branży motoryzacyjnej (np. mechanika pojaz-
dów samochodowych).  Zorganizowanie PNZ poza szkołą (w Centrach) 
istotnie obniżało koszty kształcenia ucznia w szkole macierzystej. 

Dla TDT przyjmowano jednolitą w skali województwa kwotę należną za ich 
organizację. Była ona kalkulowana w oparciu o koszty organizacji TDT  
dla 20-osobowych grup uczniów.

Źródła finansowania zadań
Analizie poddano wydatki księgowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej: 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształce-
nia zawodowego, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ponoszonych 
przez trzy skontrolowane jednostki68 oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe. Wykonane przez siedem jednostek69 wydatki w rozdziale 80140 
w 2019 r. wyniosły od 566,4 tys. zł do 1743,1 tys. zł – średnio 1055,9 tys. zł. 
W 2020 r. wykonane w tym rozdziale wydatki kształtowały się na poziomie 
od 559,7 tys. zł do 2171,1 tys. zł – średnio 1039,4 tys. zł. W ww. okresie 
na działalność Centrum najmniej środków wydatkował CKZ w Skarżysku-
-Kamiennej, a najwięcej CKZ w Staszowie. 

W rozdziale 80151 wykonane przez cztery kontrolowane jednostki wydatki 
wynosiły w 2019 r. od 20,4 tys. zł do 871 tys. zł – średnio 236,9 tys.,  
zaś w 2020 r. od 29,3 tys. do 842 tys. zł – średnio 238,8 tys. zł. Na KKZ 
w ww. okresie najmniej wydatkowało CKZiU w Morawicy, a najwięcej – CKZ 
w Starachowicach. 

W 2019 r. cztery skontrolowane jednostki zrealizowały dochody zaksięgo-
wane w rozdziale 80140. Wynosiły one od 6 tys. zł do 222,2 tys. zł w 2019 r. 
oraz od 4,2 tys. zł do 279,5 tys. zł w 2020 r. W tych latach najniższe dochody 
uzyskiwało CKZiU w Morawicy, a najwyższe – CKZ w Jędrzejowie. Dochody 
te pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług 
świadczonych przez Centra, opłat za duplikaty zaświadczeń, opłat za orga-
nizowanie TDT.

Trzy z siedmiu skontrolowanych Centrów70, zgodnie z uchwałą organu sta-
nowiącego jednostki samorządu terytorialnego, mogły gromadzić dochody 
na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp. Dochody 
gromadzone przez jedno Centrum (CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz 

68  CKZ w Kielcach, CKZ w Jędrzejowie i CKZ w Starachowicach.

69  CKZ w Jędrzejowie, CKZ w Kielcach, CKZiU w Morawicy, CKZ w Skarżysku-Kamiennej,  
CKU  w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZ w Starachowicach, CKZ w Staszowie.

70  CKZiU w Morawicy, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZ w Staszowie.

Wydatki na działalność 
Centrów i KKZ  

były zróżnicowane

Nieliczne centra 
gromadziły dochody 

na wydzielonym 
rachunku
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sfinansowane nimi wydatki, mieściły się w katalogu określonym w uchwale 
organu stanowiącego i pochodziły głównie ze świadczonych przez CKU 
usług. Środki te wydatkowano na materiały i wyposażenie oraz pozostałe 
usługi. CKZiU w Morawicy w objętym kontrolą okresie nie uzyskało docho-
dów, które podlegałyby gromadzeniu na wydzielonym rachunku. 
Skontrolowane Centra w głównej mierze ponosiły wydatki bieżące osobowe. 
Od 81% (w CKZ w Kielcach) do 100% (CKZ w Skarżysku i CKZ w Staszowie) 
tych wydatków w 2019 r. oraz od 92% (CKZ w Jędrzejowie) do 100% (w CKZ 
w Skarżysku i CKZ w Staszowie) wydatków w 2020 r. stanowiły wynagrodzenia 
osobowe. Wydatki rzeczowe stanowiły od 15% do 22% wydatków bieżących 
w 2019 r. oraz od 14% do 26% w roku 2020. Wydatki inwestycyjne ponosiły 
jedynie trzy Centra: CKZ w Jędrzejowie, CKZ w Kielcach oraz CKZ w Staracho-
wicach. Dane dotyczące struktury wydatków w 2019 r. zaprezentowano poni-
żej (infografika nr 5).
Na tle pozostałych jednostek, pod względem wydatków inwestycyjnych 
wyraźnie wyróżniało się CKZ w Kielcach, które w objętym kontrolą okresie 
kontynuowało realizację projektu pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształce-
nia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. 

Nieprawidłowość związaną z gromadzeniem dochodów niemieszczących 
się w określonym w uchwale katalogu i wydatkowaniem ich bez upoważnie-
nia stwierdzono w CKZ w Staszowie. Polegała ona na gromadzeniu od 1 wrze-
śnia 2020 r. na wydzielonym rachunku dochodów środków z tytułu kształcenia 
uczestników na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pra-
cowników, w łącznej wysokości 58 500 zł (40 500 zł w 2020 r. oraz 18 000 zł 
do 31 marca 2021 r.). W konsekwencji, środki pozostające na rachunku na koniec 
roku (40 500 zł) zostały wydatkowane, a powinny być odprowadzone na rachu-
nek budżetu powiatu. Powyższe stanowiło naruszenie art. 223 ust. 1 i ust. 5 uofp, 
z którego wynika, że samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działal-
ność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym 
rachunku dochody, ale tylko takie, które zostały określone w uchwale organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące ze źródeł wska-
zanych w tej uchwale. Było to niezgodne również z uchwałą nr LXI/72/10 Rady 
Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 r., wydaną na podstawie 
art. 223 ust. 2 uofp. W § 2 tej uchwały wymieniono źródła dochodów gromadzo-
nych na wydzielonym rachunku i nie obejmowały one dochodów pochodzących 
z prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego, stanowiącego działalność 
statutową. W okresie od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. na wydzielonym 
rachunku dochodów zaksięgowano środki z tytułu odpłatności za TDT młodo-
cianych pracowników w łącznej wysokości 58 500 zł (40 500 zł w 2020 r. oraz 
18 000 zł do 31 marca 2021 r.). W konsekwencji, kwota 40 500 zł w okresie 
od września do grudnia 2020 r. została wydatkowana bez upoważnienia. 
Wydatkowanie środków publicznych bez upoważnienia albo z jego prze-
kroczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o któ-
rym mowa w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych71.

71  Dz. U. z 2021 r. poz. 289.

Struktura wydatków 
kontrolowanych 
Centrów

Nie zawsze prawidłowo 
gromadzono środki 
na wydzielonym 
rachunku, wydatkowano 
je także bez upoważnienia
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Infografika nr 5  
Struktura wydatków Centrów w 2019 r. i 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Przykłady

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, za zgodą organu prowadzącego, urucha-
miało KKZ dla mniejszej niż określona w rozporządzeniu w sprawie KU liczby 
słuchaczy, tj. nawet dla 15 uczestników. Ponadto dla niektórych kwalifikacji 
kurs uruchamiany był w każdym semestrze. 

CKZiU w Morawicy jeden KKZ, za zgodą organu prowadzącego, uruchomiło 
w październiku 2020 r., zatem na dzień 30 września 2020 r. nie wykazało słu-
chaczy uwzględnianych do naliczenia subwencji w 2021 r. 

Kontrolowane Centra prowadzące KKZ wprowadzały do SIO rzetelne 
dane o liczbie słuchaczy. Liczbę słuchaczy na 30 września 2019 r. i 2020 r. 
w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższy wykres nr 1.

Wykres nr 1  
Liczba słuchaczy KKZ wg stanu na 30 września 2019 r. i 2020 r. 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

41

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, za zgodą organu prowadzącego, uruchamiało KKZ 
dla mniejszej niż określona w rozporządzeniu w sprawie KU liczby słuchaczy, tj. nawet 
dla 15 uczestników. Ponadto, dla niektórych kwalifikacji kurs uruchamiany był 
w każdym semestrze.  

CKZiU w Morawicy jeden KKZ, za zgodą organu prowadzącego, uruchomiło 
w październiku 2020 r., zatem na dzień 30 września 2020 r. nie wykazało słuchaczy
uwzględnianych do naliczenia subwencji w 2021 r. Środki przysługujące organowi
prowadzącemu Centrum zostaną uzupełnione w terminie późniejszym z rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej.

Kontrolowane Centra prowadzące KKZ wprowadzały do SIO rzetelne dane
o liczbie słuchaczy. Liczbę słuchaczy na 30 września 2019 r. i 2020 r.  
w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższy Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1. Liczba słuchaczy KKZ wg stanu na 30 września 2019 r. i 2020 r.  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Liczba słuchaczy uwzględniana przy naliczaniu subwencji była zróżnicowana
i uzależniona od liczby oferowanych kursów, częstotliwości ich uruchamiania, 
czasu trwania KKZ, minimalnej liczebności grupy słuchaczy, dla których 
uruchamiano kurs. 

Przeliczeniowa liczba słuchaczy KKZ była podstawą do naliczenia części
subwencji oświatowej. Na realizację kursów przysługiwała subwencja według 
dwóch wag: P11 (dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy 
zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe) oraz P42 (w 2019 r.) i P44 (od 2020 r.) dla słuchaczy KKZ 
prowadzonych przez szkoły lub placówki.

Analiza wydatków zaksięgowanych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80151 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe wykazała, że subwencja wypłacana w danym 
roku budżetowym według liczby słuchaczy na 30 września roku poprzedniego, 
przy założeniu cyklicznego (tj. w każdym roku szkolnym) organizowania
kursów, pokrywała zrealizowane w poprzednim roku budżetowym wydatki w 
każdej z pięciu kontrolowanych jednostek prowadzących KKZ. Czas trwania
KKZ oraz sposób jego organizacji wpływa na stopień pokrycia wydatków kwotą
pochodzącą z subwencji oświatowej. 

CKZ w Starachowicach uruchomiło KKZ BD.05 (Wykonywanie robót związanych
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych) we wrześniu 2019
r. Na dzień 30 września 2019 r. wykazano w SIO słuchaczy rozpoczynających kurs, co 
było podstawą naliczenia subwencji oświatowej w roku 2020. Ponieważ podstawa 
programowa kursu przewidywała dużą liczbę godzin, na dzień 30 września 2020 r. 
wykazywano aktualną liczbę słuchaczy tego kursu, co skutkowało naliczeniem kwoty 
subwencji w roku 2021. Ponadto po zakończeniu kursu, część słuchaczy przystąpiła do
egzaminu zawodowego. Dane o liczbie słuchaczy, którzy zdali egzamin zawodowy
wprowadza OKE. Po wprowadzeniu tych danych, naliczana jest także kwota subwencji 
za zdanie egzaminu. 

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiło KKZ EE.26 (Eksploatacja maszyn, 
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Liczba słuchaczy uwzględniana przy naliczaniu subwencji była zróżnico-
wana i uzależniona od liczby oferowanych kursów, częstotliwości ich uru-
chamiania, czasu trwania KKZ, minimalnej liczebności grupy słuchaczy,  
dla których uruchamiano kurs. 

Przeliczeniowa liczba słuchaczy KKZ była podstawą do naliczenia części 
subwencji oświatowej. Na realizację kursów przysługiwała subwencja 
według dwóch wag: P11 (dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawo-
dowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe) oraz P42 (w 2019 r.) i P44 (od 2020 r.) 
dla słuchaczy KKZ prowadzonych przez szkoły lub placówki.

Analiza wydatków zaksięgowanych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wykazała, że subwencja wypła-
cana w danym roku budżetowym według liczby słuchaczy na 30 wrze-
śnia roku poprzedniego, przy założeniu cyklicznego (tj. w każdym roku 
szkolnym) organizowania kursów, pokrywała zrealizowane w poprzed-
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nostek prowadzących KKZ. Czas trwania KKZ oraz sposób jego organizacji 
wpływa na stopień pokrycia wydatków kwotą pochodzącą z subwencji 
oświatowej. 

Przykłady

CKZ w Starachowicach uruchomiło KKZ BD.05 (Wykonywanie robót zwią-
zanych  z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych) 
we wrześniu 2019 r. Na dzień 30 września 2019 r. wykazano w SIO słucha-
czy rozpoczynających kurs, co było podstawą naliczenia subwencji oświato-
wej w roku 2020. Ponieważ podstawa programowa kursu przewidywała dużą 
liczbę godzin, na dzień 30 września 2020 r. wykazywano aktualną liczbę słu-
chaczy tego kursu, co skutkowało naliczeniem kwoty subwencji w roku 2021. 
Ponadto po zakończeniu kursu, część słuchaczy przystąpiła do egzaminu zawo-
dowego. Dane o liczbie słuchaczy, którzy zdali egzamin zawodowy wprowa-
dza OKE. Po wprowadzeniu tych danych, naliczana jest także kwota subwencji 
za zdanie egzaminu.

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiło KKZ EE.26 (Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych), który trwał od lutego do grudnia 
2020 r. Liczbę słuchaczy w SIO wykazano jeden raz, według stanu na 30 wrze-
śnia 2020 r. Egzamin zawodowy odbył się w czerwcu 2021 r. Subwencja 
za uczestników, którzy zdali egzamin zostanie przekazana w 2022 r.

Analizie szczegółowej poddano oszacowane przez dyrektorów kontro-
lowanych Centrów organizujących KKZ koszty ich przeprowadzenia. 
W kalkulacji uwzględniano nie tylko wydatki zaksięgowane w rozdziale 
80151, ale także koszty ogólne, związane z funkcjonowaniem Centrum 
(lub zespołu), tj. media, koszty wynagrodzeń dyrekcji, obsługi oraz 
koszt zakupu wyposażenia, które wykorzystywano także podczas zajęć 
praktycznych w ramach PNZ, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych 
na KKZ godzin. Skalkulowano łączny koszt organizacji i przeprowadzenia 
KKZ, w całym okresie jego realizacji. Koszty oszacowano dla 55 kursów. 
Koszt uzależniony był od: rodzaju kształconej kwalifikacji, czasu trwania 
kursu i liczby uczestników. Koszt był wyższy w przypadku uruchamiania 
nowego KKZ, co wiązało się z zakupem wyposażenia i koniecznością zor-
ganizowania nowej pracowni. 

Koszty organizacji KKZ 
były zróżnicowane  

i zależne m.in. od rodzaju 
kształconej kwalifikacji



51

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

51

Infografika nr 6 
Koszt całkowity i rzeczywisty organizacji KKZ organizowanych przez Centra objęte kontrolą (w tys. zł) w latach 2019–2021
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Zróżnicowanie całkowitych kosztów dla 55 KKZ przedstawiono na Infogra-
fice nr 6. Kurs AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych prowadzony 
przez CKZiU w Morawicy był kursem o najniższym koszcie całkowitym. 
Najdroższym KKZ, którego szacunkowy koszt jest ponad siedmiokrotnie wyż-
szy jest kurs MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 
zorganizowany przez CKZ w Starachowicach. Koszty tego kursu zostały jed-
nak zaburzone w związku z epidemią COVID-19, uczestnicy kursu szyli 
bowiem duże ilości maseczek. Rozpiętość kosztowa poszczególnych kwalifi-
kacji jest jednak wyraźna, bowiem kolejnym najkosztowniejszym kursem był 
prowadzony przez CKZ Starachowice BD.05 Wykonywanie robót związanych 
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
Zdaniem NIK, mechanizm podziału części oświatowej subwencji ogólnej, 
który nie uwzględnia faktycznej „kosztochłonności” kształcenia na KKZ 
w poszczególnych kwalifikacjach, może zniechęcać do oferowania KKZ 
w kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. W algorytmie 
podziału subwencji oświatowej dla organów prowadzących Centra przyjęto 
dwie wagi: (P42) P44 – za uczestnictwo oraz P9 – za zdanie egzaminu. NIK 
dostrzega zamiar premiowania za jakość kształcenia i poziom zdawalności 
egzaminów zawodowych. Zwraca jednak uwagę, że obie wagi są niezależne 
od rodzaju kształconej kwalifikacji, czasu trwania i kosztów wyposażenia 
pracowni, określonych w podstawie programowej. 
Na koszt kształcenia na kursie wpływa też sposób jego organizacji, w szcze-
gólności liczebność grupy słuchaczy. Porównanie danych dotyczących kosztu 
KKZ przypadającego na osobę, przy założeniu określonej w rozporządzeniu 
w sprawie KU minimalnej liczebności grupy, tj. 20 uczestników oraz kosztu 
rzeczywistego przypadającego na osobę przedstawiono na infografice nr 6. 
Najwyższy rzeczywisty koszt przypadał dla kursu FRK.04 Wykonywanie 
zabiegów kosmetycznych, prowadzonego przez CKU w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, a najniższy dla RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, zorganizowanego 
przez CKZ w Jędrzejowie. W dużej mierze więc, fakt zbilansowania kosztów 
organizacji KKZ uzależniony był od dyrektora Centrum oraz decyzji organu 
prowadzącego. Uruchomienie kursu w odpowiednim czasie, tj. na początku 
roku szkolnego, ze względu na czas jego trwania umożliwiało dwukrotne 
uzyskanie środków pochodzących z subwencji oświatowej. Koszt KKZ obni-
żała także większa liczba jego uczestników. Oszczędności były także moż-
liwe w sytuacji uruchomienia kursów w kwalifikacjach, dla których placówka 
posiadała już odpowiednie i wymagane wyposażenie.
Efektywność finansową KKZ zbadano na próbie dziewięciu kursów, rozpo-
czętych w okresie objętym kontrolą, prowadzonych przez cztery skontro-
lowane jednostki72.  
Dla siedmiu z dziewięciu KKZ, wskaźnik efektywności finansowej był dodatni, 
tj. koszt kursu był niższy niż wysokość przyznanej subwencji, przy czym dla 
dwóch z nich skalkulowanie należnej subwencji w pełnej wysokości, tj. także 
za zdanie egzaminu zawodowego nie było jeszcze możliwe (jeden kurs był 
w toku, dla jednego egzamin jeszcze się nie odbył). Pomimo tego, stopień 

72  CKZiU w Morawicy, ZST w Skarżysku-Kamiennej, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
CKZ  w Starachowicach.

Czynniki wpływające 
na koszt KKZ

Efektywność finansowa 
objętych szczegółowym 

badaniem KKZ była 
na ogół dodatnia
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sfinansowania tych KKZ wyniósł: 365% dla AU.64 (najniższy koszt, wynoszący  
ok. 40% kwot wynikających z subwencji), prowadzonego przez CKZiU w Mora-
wicy oraz 141% dla BD.14 organizowanego przez CKZ w Skarżysku-Kamien-
nej. Dla pozostałych pięciu kursów (TG.04 i MS.04 prowadzone przez CKU 
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz EE.02, EE.05 i BD.05 organizowane przez 
CKZ w Starachowicach) wskaźnik efektywności finansowej również był dodatni.

Nieefektywne finansowo były tylko dwa KKZ: EE.26 (Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych), prowadzony przez CKU w Ostrowcu 
Świętokrzyskim oraz EKA.02 (Organizacja i prowadzenie archiwum), zor-
ganizowany przez CKZiU w Morawicy. Kurs EE.26 trwał od lutego do grud-
nia 2020 r., zatem słuchacze do naliczenia subwencji zgłoszeni zostali tylko 
raz, według stanu na 30 września 2020 r. Kurs EKA.02 uruchomiony został, 
za zgodą organu prowadzącego dopiero w październiku, zatem na 30 wrze-
śnia 2020 r. nie było możliwe zgłoszenie w SIO słuchaczy tego kursu.  
Ww. dane zaprezentowano na infografice nr 7.

Infografika nr 7 
Stopień sfinansowania KKZ środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej

Stopień s�nansowania KKZ środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej

CKZ w Skarżysku-Kamiennej

AU.64 EKA.02 BD.14

CKZiU w Morawicy

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim

CKZ w Starachowicach

365% 0% 141%

TG.04 EE.26 MS.04

EE.02 EE.05 BD.05

134% 95% 136%

105% 133% 174%

* zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

XX.YY symbol kwali�kacji, w której prowadzono KKZ*

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Pomimo w większości dodatnich wskaźników efektywności finansowej, NIK 
zwraca uwagę, że w przypadku KKZ TG.04, EE.26, EE.02 kontrola wykazała nie-
zgodność posiadanego wyposażenia z wymogami podstawy programowej z 2017 
i 2019 r. – pracownie, w których realizowano zajęcia praktyczne nie były wyposa-
żone w odpowiednią do liczebności grup realizujących w nich zajęcia praktyczne 

Dodatnia efektywność 
finansowa uzyskiwana 
była kosztem 
kompletności 
i adekwatności 
wyposażenia
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liczbę stanowisk. Ponadto okres pandemii zaburzył obraz kosztów – organiza-
cja zajęć praktycznych w formie zdalnej obniżyła koszty organizacji kursów 
(okres zawieszenia zajęć, zajęcia zdalne, niższe koszty stałe, brak konieczno-
ści zakupu zużywalnych materiałów na zajęcia praktyczne dla całej grupy słu-
chaczy). CKZ w Starachowicach wszystkie zajęcia teoretyczne organizowało 
w formie zdalnej. W przypadku KKZ BD.05 duża część zajęć praktycznych 
odbywała się u pracodawcy, co również istotnie wpłynęło na obniżenie jego 
kosztu. CKZ w Skarżysku-Kamiennej realizował KKZ w kwalifikacji odpo-
wiadającej profilowi kształcenia ZST, co pozwoliło na obniżenie kosztów 
zakupu wyposażenia. Analiza szczegółowa kosztów dla poszczególnych 
KKZ w kontrolowanych jednostkach wykazała ich zróżnicowanie, zależne 
od rodzaju kształconej kwalifikacji.

Tylko dwa z siedmiu skontrolowanych Centrów oszacowało koszty prak-
tyczniej nauki zawodu w podziale na poszczególne zawody. Kształtowanie 
się tych kosztów przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1  
Szacunkowy koszt PNZ w podziale na kształcone zawody (w tys. zł)

Centrum Kod i nazwa zawodu 2019 r. 2020 r. W I kwartale 
2021 r.

CKZ 
w Jędrzejowie 

723 103 Mechanik pojazdów 
samochodowych 524,1 605,20 139,30

311 513 Technik pojazdów 
samochodowych 404,3 473,70 109,10

311 204 Technik budownictwa 277 245,60 56,50

311 303 Technik elektryk 82 184,20 42,40

CKU  
w Ostrowcu Św. 

321104 Technik sterylizacji medycznej 72   
321104 Technik sterylizacji medycznej  88,30  
325509 Technik BHP  128,20  
321104 Technik sterylizacji medycznej  86,10 14,4

325905 Opiekunka dziecięca   13,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

Cztery Centra oszacowały jedynie łączny koszt prowadzenia PNZ, a w CKZ 
w Staszowie nie oszacowano nawet kosztów łącznych, podnosząc, iż jest to nad-
miernie utrudnione. Wskazane kwoty przedstawiono w poniższej tabeli nr 2.

Tabela nr 2  
Łączny koszt organizacji PNZ w latach 2019-2021

Centrum Koszt PNZ  
w 2019 r.

Koszt PNZ  
w 2020 r.

Szacunkowy  
koszt PNZ  

w I kwartale 2021 r.

CKZ Kielce  0 224,10 177,00

CKZiU w Morawicy 476 561,80 125,40

CKZ w Skarżysku-Kamiennej 566,40 559,70 169,00

CKZ w Starachowicach 969,40 794,70  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

Nieliczne Centra 
zdołały oszacować koszt 

zorganizowania PNZ
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W CKZ w Kielcach możliwe było oszacowanie miesięcznych kosztów kształ-
cenia w roku szkolnym 2020/2021 dla poszczególnych kwalifikacjach 
w odniesieniu do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej prze-
znaczonej na to kształcenie. Oszacowanie to uwzględnia zarówno „koszto-
chłonność” kształcenia jak i przydatność zawodów z branży motoryzacyjnej 
(elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samo-
chodowych i kierowca mechanik) na rynku pracy.

Sposób określenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej:
a)  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 grud-

nia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 202073 i rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w roku 202174, zróżnicowano tzw. wagi pod-
stawowe odnoszące się do poszczególnych zawodów. Zawody, w któ-
rych realizowane jest kształcenie w analizowanych zawodach objęto 
dodatkowymi wagami w stosunku do podstawowego standardu finan-
sowego A wynoszącego dla gminy Kielce w 2020 r. – 5917,8938 zł, 
a w 2021 r. – 6069,377 zł (wskaźnik di=1,030270948). Finansowanie 
kształcenia elektromechaników pojazdów samochodowych uwzględ-
nienia dodatkową wagę P14=0,35, w kwalifikacji mechanik pojaz-
dów samochodowych oraz kierowca mechanik stosowana jest waga 
P15=0,29;

b)  zawód kierowca mechanik został zaliczony do zawodów, dla których 
ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szcze-
gólne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy 
w 2019 r. i 2020 r.75, w związku z tym kształcenie w tym zawodzie objęte 
jest dodatkowym finansowaniem z wykorzystaniem wagi P19=0,2.

Wysokość subwencji na 2020 r. i 2021 r. z uwzględnieniem powyższych 
wskaźników tj. kosztochłonności i „premii” za kształcenie w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy, wynosiła dla poszczególnych kwalifikacji 
odpowiednio:
– kierowca mechanik 9085 zł i 9278 zł (rocznie dla ucznia);
–  mechanik pojazdów samochodowych 7865 zł i 8407 zł (rocznie dla 

ucznia);
–  elektromechanik pojazdów samochodowych 8231 zł i 8033 zł (rocznie 

dla ucznia).

Przy uwzględnieniu liczby uczniów w CKZ w Kielcach, kształconych 
w wymienionych zawodach, wynosiła ona średnio miesięcznie w 2020 r. 
i 2021 r. odpowiednio 708,08 zł i 723,19 zł i była niższa od kosztów 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu w Centrum, która wynosiła 

73  Dz. U. poz. 2446, ze zm.

74  Dz. U. poz. 2384.

75  Zawód ten został wymieniony w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy.

Finansowanie PNZ  
z uwzględnieniem 
kosztochłonności 
i przydatności zawodu 
na rynku pracy



56

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

56

średnio 878,78 zł. Przy ocenie tych kosztów należy jednak mieć na uwa-
dze, że pracownie CKZ w Kielcach były wykorzystywane tylko w niewiel-
kim stopniu, ponoszono jednak koszty utrzymania budynku o powierzchni  
ok. 8 tys. m2. Dodatkowo należy pamiętać, ze praktyczna nauka zawodu 
stanowi zaledwie od 20% (uczniowie klas pierwszych do 36% (uczniowie 
pozostałych klas) wymiaru godzin kształcenia (średnio 32%) uczniów szkół 
branżowych I stopnia.

Praktyczna nauka zawodu w Centrach stanowiących odrębne placówki 
finansowana była ze środków przekazywanych przez organ prowadzący 
na ich funkcjonowanie. W żadnym Centrum nie prowadzono analizy kosz-
tów jej organizacji, choćby pod kątem możliwości sfinansowania wyposa-
żenia zgodnego z wymogami podstawy programowej. 

Odpłatność za przeszkolenie jednego ucznia w ramach TDT ustalono 
w 2019 r. na poziomie 450 zł, a w 2020 r. – 500 zł. Były to kwoty porówny-
walne do ustalonych w innych województwach (Tabela nr 3). 

CKZ, jako pośrednik, pozostawiał część tej opłaty (ok. 30%). Jak wynika 
z uzyskanych wyjaśnień, kwoty te (130 zł i 145 zł od uczestnika odpo-
wiednio w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021) CKZ w Jędrze-
jowie przeznaczał na koszty administracyjno-biurowe związane 
z obsługą kursów, tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, opłat 
pocztowych, kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem pomiesz-
czeń biurowych.

Tabela nr 3  
Koszt dokształcania teoretycznego uczniów klas wielozawodowych w wybranych województwach  
w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/202176777879

Placówka

 

Rok  
szkolny

Woj. świętokrzyskie
Woj. 

kujawsko- 
-pomorskie

Woj.  
śląskie

Woj.  
opolskie

Woj. 
mazowieckie

CKZ Jędrzejów,  
(w tym Izba 

Rzemieślników  
i Przedsiębiorców)

CKZ 
Staszów

CKZ  
Busko-Zdrój

Zespół Szkół 
i Placówek 
Kształcenia 

Zawodowego 
w Zielonej 

Górze76

CKZ nr 1 
w Gliwicach77

CKZ 
w Głubczycach78

CKZiU 
w Mińsku 

Mazowieckim79

2019/2020 450 zł
(320 zł) 450 zł 450 zł 450 zł 400 zł 540 zł 450 zł

2020/2021 500 zł
(355 zł) 500 zł 500 zł 506 zł 480 zł 690 zł 550 zł

Źródło: opracowanie własne NIK.

76  Na podstawie porozumień w sprawie realizacji dokształcania teoretycznego uczniów klas 
wielozawodowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2342 oraz Dz. Urz.  
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1355).

77  Na podstawie ww. porozumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6917 oraz Dz. Urz.  
Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 615).

78  Na podstawie porozumień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1064 oraz Dz. Urz.  
Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 80).

79  Na podstawie porozumień (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 13575 oraz Dz. Urz.  
Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 4367).

Centra nie prowadziły 
analizy kosztów 
organizacji PNZ

Odpłatność 
za organizację TDT 



57

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

57

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia w sprawie KU, liczba młodocianych 
pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną 
szkołę lub publiczne centrum kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. 
Za zgodą organu prowadzącego może być mniejsza niż 20. Niższa liczeb-
ność grup powoduje, że organizacja turnusu staje się mniej opłacalna. 
Średni koszt organizacji TDT dla grupy 20-osobowej określono dla pod-
miotów organizujących je w województwie świętokrzyskim na 9 tys. zł 
w roku szkolnym 2019/2020 i 10 tys. dla 2020/2021 (dla Izby Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców odpowiednio 6,4 tys. zł i 7,1 tys. zł80). Wydatki 
na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy 
Karta Nauczyciela, prowadzących TDT w zmniejszonym 55-godzinnym 
wymiarze wynoszą min. 3,5 tys. zł81, natomiast dla osób zatrudnionych 
na innej podstawie (np. zatrudnionych przez placówki niepubliczne jak Izba 
Rzemieślników i Przedsiębiorców) znacznie niższy82.

Przykład

Zdaniem Dyrektora CKZ w Busku-Zdroju placówki niepubliczne realizujące 
dokształcanie zawodowe, z uwagi na niższe koszty zatrudnienia, stały się 
znaczącą konkurencją dla publicznych CKZ. Wysokie wydatki na organiza-
cję turnusów dla nielicznych grup uczniów znacząco utrudniają organizację 
kształcenia w zawodach niszowych, chociaż są one potrzebne na lokalnym 
rynku pracy.

Działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków finansowych 
na zapewnienie funkcjonowania i rozwoju oferty kształcenia
Cztery z siedmiu skontrolowanych Centrów podejmowały działania 
na rzecz uzyskania dodatkowych środków finansowych na funkcjono-
wanie i rozwój oferty kształcenia ustawicznego. CKZiU w Morawicy,  
CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz CKZ w Staszowie nie podejmowały 
starań o uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Najaktywniejsze działania podejmował CKZ w Starachowicach. W roku 
szkolnym 2019/2020 zakończył się pierwszy etap projektu pn. Rozwój 
edukacji zawodowej powiatu starachowickiego, w ramach którego powstała 
nowa hala, trwają też przygotowania do postępowania przetargowego 
na zakup wyposażenia.

W 2019 r. zakończono realizację projektu pn. Europejski wymiar doskona-
lenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podnie-
sienia jakości kształcenia83. Dla 50 uczniów zorganizowano dwutygodniowe 
staże u partnerów zagranicznych. Kadra została ponadto przeszkolona pod-
czas siedmiodniowego szkolenia (szkolenie typu Job shadowing). Aktualnie 
realizowany jest projekt w programie Erasmus Plus pn. Kształcenie i Szko-

80  Przy uwzględnieniu jednostkowej odpłatności przedstawionej w Tabeli nr 3. Kalkulacja kosztów 
organizacji TDT w CKZ w Busku-Zdroju wskazuje wyższe koszty, tj. 9548 zł w roku szkolnym 
2019/2020 i 10 350 zł w 2020/2021.

81  Określono na podstawie szacunku kosztów sporządzonych przez CKZ w Busku-Zdroju,

82  Mogą wynosić 1,65 tys. zł, gdy koszt przeprowadzenia jednej godziny zostanie ustalony na 30 zł.

83  W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w okresie od 20 listopada 2017 r. 
do 19 listopada 2019 r.

Wysokie koszty 
organizacji TDT  
dla małych grup 
(zawodów niszowych)

Ponad połowa 
skontrolowanych 
jednostek uzyskiwała 
dodatkowe środki 
na rozwój oferty 
kształcenia
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lenie Zawodowe Europejski wymiar kształcenia zawodowego CKP w Stara-
chowicach. Ze względu na sytuację epidemiczną, przygotowany w okresie 
15–28 marca 2020 r. staż nie został zrealizowany. Zrealizowano natomiast 
staż dla 16 uczniów u partnera w Niemczech w okresie 17–30 listopada 
2019 r. W styczniu 2020 r. CKZ zakończył udział w projekcie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn. Innowacyjna edukacja 
– nowe możliwości zawodowe84. Placówka otrzymała grant w wysokości 
324,1 tys. zł, w tym wkład własny wyniósł 60,6 tys. zł, na realizację pro-
jektu Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła–CKZ–Pracodawca. Uczestni-
kami projektu było łącznie 29 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w zawodach technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik budownictwa. Partnerami projektu byli 
lokalni przedsiębiorcy.

W CKZ w Kielcach trwała budowa siedziby i doposażanie pracowni 
w ramach projektu pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Realizacja 
współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF 
Oś 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

CKZ w Skarżysku-Kamiennej wnioskował i otrzymał z budżetu powiatu 
skarżyskiego dodatkowe środki na zakup tokarki na potrzeby kształcenia 
oraz egzaminowania osób kształcących się w zawodach technik mechanik 
oraz technik mechatronik. 

CKZ w Jędrzejowie otrzymał od Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Spor-
towego nieodpłatnie mienie ruchome zakupione w związku z wykony-
waniem projektu pn. Kreatywny Uczeń, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawo-
dowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego (m.in. filmy dydaktyczne i frezarkę uniwer-
salną z wyposażeniem, prasę hydrauliczną, komputer przenośny z wyposa-
żeniem, przyrządy pomiarowe, podręczniki specjalistyczne oraz narzędzia).

Jak wynika z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego85, dba-
łość o rozwój i doposażanie systemu edukacji zawodowej regionu 
świętokrzyskiego jest bardzo ważne dla realizacji celów założonych 
w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 i przy-
jętej w marcu 2021 r. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
2030+. W związku z tym  zrealizowano szereg projektów dofinansowa-
nych ze środków unijnych, mających na celu doposażenie bazy dydaktycz-
nej publicznych szkół zawodowych. Oprócz opisanych wyżej projektów 

84  Działanie 4.1. Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014–2020. 

85  Pismo IR-I.043.32.2021 z 17 czerwca 2021 r.
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dotyczących CKZ w Kielcach, CKZ w Starachowicach i CKZ w Jędrzejowie, 
doposażono większość szkół zawodowych w województwie w ramach 
następujących działań:
–  projekt pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa, Nowoczesny Region był współ-

finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształ-
cenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształce-
nia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 
Realizowano go w partnerstwie ze Świętokrzyskim Związkiem Pra-
codawców Prywatnych „Lewiatan”, Świętokrzyskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. oraz gminą Kielce – Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Kielcach. W ramach tego projektu 28 szkół doposażono  
m.in. w sprzęt informatyczny, oprogramowanie oraz inne pomoce dydak-
tyczne (wartość dofinansowania 10 946 tys. zł);

–  w ramach działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenio-
wej w regionie świętokrzyskim realizowano wiele projektów. Dofinasowa-
niem objęto m.in. projekt pn. Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki 
inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie i projekt 
pn. Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego 
poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie 
Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej(wartość dofinansowa-
nia 657 tys. zł);

–  w innych projektach realizowanych w ramach działania 7.4 Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej, dofinansowano wyposażenie szkół 
zawodowych w Kielcach (np. Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół 
Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego, Zespół Szkół nr 3), w powiecie opatowskim, skarżyskim, 
starachowickim, kazimierskim, kieleckim, jędrzejowskim, pińczowskim 
i buskim (łączna kwota dofinansowania 41 142 tys. zł, a wartość zadań 
ogółem 71 602 tys. zł);

–  w innych projektach realizowanych w ramach działania 8.5 Rozwój 
i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 
dofinansowano wyposażenie szkół zawodowych w powiecie koneckim, 
włoszczowskim, pińczowskim, staszowskim, sandomierskim i kieleckim 
(łączna kwota dofinansowania – 44 049 tys. zł).

Z uzyskanej informacji wynika także, że w perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021–2027, w ramach EFS+ planowane jest dalsze 
wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez doposażanie placówek, 
nie przewiduje się natomiast tworzenia nowych Centrów.

5.2.3. Realizacja i efektywność kształcenia ustawicznego  
i/lub zawodowego w Centrach

Działania podejmowane przez Centra w ramach kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, praktycznej nauki zawodu, dokształcania zawodowego pra-
cowników młodocianych oraz innych kursów nie zawsze zapewniały prawi-
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dłową realizację i zadowalającą efektywność kształcenia. W województwie 
świętokrzyskim najwięcej KKZ zorganizowały Centra, jednak tylko dwa z nich 
prowadziły je systematycznie86. Centra były także głównym organizatorami 
TDT dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, zdobywających przy-
gotowanie zawodowe w 24 zawodach szkolnictwa branżowego i zawodach rze-
mieślniczych. Natomiast odnośnie organizacji PNZ rola większości Centrów 
sprowadzała się do współpracy z jedną szkołą, w tym najczęściej w zawodach 
należących do branż wymagających kosztownej bazy techniczno-dydaktycznej. 
Tylko w jednym Centrum organizacja KKZ była zgodna z obowiązującymi prze-
pisami i wewnętrznymi uregulowaniami87. W pozostałych stwierdzono nie-
prawidłowości w prowadzeniu i dokumentowaniu KKZ, wystąpiły także liczne 
przypadki organizacji zajęć w sposób niezgodny z zaoczną formą tych kursów. 
Dyrektorzy wszystkich skontrolowanych placówek, w których nieprawidło-
wość ta wystąpiła wskazywali na konieczność skumulowania zajęć w jak naj-
krótszym czasie, by spełnić oczekiwania uczestników KKZ. W dwóch Centrach 
nie zapewniono właściwych warunków kształcenia praktycznego. Efektywność 
ogólna (zdawalność) objętych badaniem KKZ była niska. Podobnie niski był 
odsetek słuchaczy kończących kurs oraz przystępujących do egzaminu zawo-
dowego. Większość TDT (59%), które powierzono CKZ w Jędrzejowie, który 
z kolei zlecił ich prowadzenie Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kiel-
cach, tj. jednostce do tego nieuprawnionej (w świetle art. 117 ust. 2c ustawy 
Prawo oświatowe), była prowadzona nieprawidłowo. Dla wszystkich grup sto-
sowano w sposób nieuprawniony obniżenie wymiaru zajęć z wymaganych 
136 godzin do 28, 40 lub 55 godzin, poprzez wykorzystanie możliwości orga-
nizowania indywidualnych konsultacji (dopuszczalnych tylko w przypadkach 
losowych). Przyczyną stosowania takiej formy zajęć była niska opłacalność 
prowadzenia turnusów dla grup liczących poniżej 20 uczniów. W organizacji 
wszystkich TDT objętych szczegółowym badaniem, stwierdzono nieprawi-
dłowości dotyczące nierzetelnego dokumentowania przebiegu i wydawania 
zaświadczeń o ich ukończeniu. Wszyscy uczestnicy TDT ukończyli z wynikiem 
pozytywnym zajęcia, ale tylko 30% z nich uzyskało oceny co najmniej dobre. 
Nie zawsze prawidłowo ustalano wewnętrzne zasady organizacji PNZ, a tylko 
w dwóch Centrach zagwarantowano uprawnionym uczniom/słuchaczom wyda-
nie ubrań roboczych i środków higieny osobistej88. W większości, tj. w pięciu 
Centrach stwierdzono nieprawidłowości w realizacji PNZ polegające na: nie-
zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia lub kadry prowadzącej zajęcia, nie-
realizowaniu odpowiedniego wymiaru godzin lub zbyt wysokiej liczebności 
grup w stosunku do wyposażenia pracowni albo nierzetelnym dokumentowa-
niu PNZ89. Efektywność ogólna PNZ określona miarą zdawalności była zado-
walająca, efektywność określona wskaźnikiem ocen co najmniej dobrych 
była niska dla klas młodzieżowych (wynosiła średnio 69%), natomiast 
w odniesieniu do kształcenia policealnego i dorosłych była znacząco wyż-
sza i wyniosła od 96%. 

86  CKZ w Starachowicach, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim.

87  CKZ w Jędrzejowie.

88  CKZ w Staszowie i CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim.

89  CKZ w Starachowicach, CKZ w Jędrzejowie, CKZ w Skarżysku-Kamiennej, CKU w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, CKZiU w Morawicy.
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne kursy
Spośród siedmiu objętych kontrolą Centrów pięć (CKZ w Jędrzejowie, 
CKZiU w Morawicy, CKZ w Skarżysku-Kamiennej, CKU w Ostrowcu Święto-
krzyskim i CKZ w Starachowicach) realizowało w 2019 r. KKZ rozpoczęte 
w roku szkolnym 2018/2019 (71%). W roku szkolnym 2019/2020 KKZ 
realizowano w czterech placówkach (57%), a w roku szkolnym 2020/2021 
tylko w trzech (43%). Tylko dwa Centra (CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim 
i CKZ w Starachowicach), będące odrębnymi jednostkami, umożliwiały zdo-
bycie kwalifikacji na licznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Poje-
dyncze kursy oferowane przez Centra funkcjonujące w ramach zespołów 
szkół były kierowane głównie do pełnoletnich uczniów tych szkół i nie cie-
szyły się dużym zainteresowaniem.

Przykłady

W 2019 r. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim kontynuowało kształcenie  
na 18 KKZ, które rozpoczęły się w roku szkolnym 2018/2019. W roku szkol-
nym 2019/2020 uruchomiono 10 kolejnych kursów, a w bieżącym roku szkol-
nym – 13. W ofercie znalazły się m.in. kursy w zawodzie opiekun medyczny, 
technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, rolnik, technik infor-
matyk, elektryk, cukiernik, florysta, technik przemysłu mody, krawiec, technik 
architektury krajobrazu, kucharz.

CKZ w Starachowicach w każdym roku szkolnym organizowało po sześć 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Były to m.in. KKZ w zawodzie technik 
spedytor, technik logistyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych, 
mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik 
przemysłu mody.

CKZ w Jędrzejowie zorganizował tylko jeden KKZ w kwalifikacji R.03 Prowa-
dzenie produkcji rolniczej, który stanowił kontynuację kursu z roku szkolnego 
2018/2019.  W kolejnych latach nie prowadził KKZ.

CKZ w Skarżysku-Kamiennej kontynuował w 2019 r. kurs BD.29 Wykony-
wanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych, a w roku szkolnym 
2019/2020 prowadził KKZ BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 
W następnym roku szkolnym nie prowadzono KKZ.

CKZiU w Morawicy kontynuowało w 2019 r. kurs w kwalifikacji AU.64 Opra-
cowywanie materiałów archiwalnych. W kolejnym roku rozpoczęto kształce-
nie na kursie AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum, a w roku szkolnym 
2020/2021 realizowało KKZ Organizacja i prowadzenie archiwum według 
nowej podstawy programowej.

Organizacja objętych badaniem szczegółowym KKZ90 tj. liczba godzin 
kształcenia oraz liczebność grup była zgodna z wymogami § 8 rozporzą-
dzenia w sprawie KU, a kształcenie odbywało się w oparciu o prawidłową 
podstawę programową. Wszystkie skontrolowane placówki terminowo 

90  Badaniem szczegółowym objęto dwa KKZ realizowane przez CKZiU w Morawicy, jeden KKZ 
zorganizowany przez CKZ w Skarżysku-Kamiennej oraz po trzy KKZ realizowane przez CKU 
w Ostrowcu Świętokrzyskim i CKZ w Starachowicach. Były to KKZ organizowane w następujących 
kwalifikacjach: BD.05.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych, EE.02. Montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w zawodzie mechatronik; EE.05. Montaż, 
uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych w zawodzie elektryk.

Niska popularność KKZ

Organizacja i realizacja 
KKZ w trzech 
Centrach nie była 
zgodna z przepisami 
lub wewnętrznymi 
regulacjami 
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poinformowały OKE o rozpoczęciu kształcenia na KKZ, a w informacji 
zawarły wszystkie wymagane elementy. Na ogół prawidłowo określano 
także ramy czasowe, w jakich odbywał się kurs w oparciu o podstawy pro-
gramowe z 2017 r. i 2019 r. Niezgodność z obowiązującymi przepisami 
w powyższym zakresie stwierdzono tylko w jednej placówce. Ponadto 
w innych dwóch Centrach (z pięciu realizujących KKZ) stwierdzono nie-
prawidłowości dotyczące nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów 
KKZ w odniesieniu do oceniania postępów słuchaczy i rozliczania ich fre-
kwencji na zajęciach.

Przykłady

W CKZ w Starachowicach słuchacze trzech badanych KKZ (EE.02, EE.05 
i BD.05) zostali ocenieni z poszczególnych przedmiotów niezgodnie z zasa-
dami określonymi  w Regulaminie kwalifikacyjnych kursów zawodowych pro-
wadzonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Zamiast 
ocen według sześciostopniowej skali91, uczniowie uzyskali „zaliczenie” każ-
dego z przedmiotów.

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim zidentyfikowano przypadek niejedno-
litego podejścia do słuchaczy w kontekście zapisów Regulaminu KKZ, zgodnie 
z którym, słuchacz mógł zostać skreślony w przypadku nieobecności w wymia-
rze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w ramach KKZ. Spośród 
22 słuchaczy kursu MS.04 w zawodzie Opiekun medyczny, ośmiu skreślono 
z tego powodu. Nie skreślono natomiast jednej słuchaczki, która nie uzyskała 
minimalnej wymaganej frekwencji na ośmiu przedmiotach spośród 11 ogó-
łem. Słuchaczce tej błędnie wyliczono frekwencję ogólną (52% zamiast 36%),  
a w załączniku do uchwały Rady Pedagogicznej została sklasyfikowana jako 
słuchaczka, która ukończyła kurs.

W okresie objętym kontrolą CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, za zgodą 
organu prowadzącego, organizowało nabór na KKZ dwa razy w roku i uru-
chamiało kursy także przy liczebności grupy mniejszej niż 20. W roku szkol-
nym 2020/2021 także w CKZiU w Morawicy został uruchomiony KKZ dla 
mniejszej liczby słuchaczy niż wymagana § 8 ust. 1 rozporządzenia w spra-
wie KU (na podstawie zgody udzielonej przez Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego). Należy zaznaczyć, że mniejsza liczba słuchaczy podnosiła 
koszt realizacji KKZ.

Przykłady

W CKZ w Skarżysku-Kamiennej, na etapie uruchamiania KKZ, termin jego 
zakończenia określono na 25 kwietnia 2021 r., zatem zaplanowano go niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy reformującej kształ-
cenie zawodowe, KKZ w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach 
z 2017 r. powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z epide-
mią COVID-19, termin ten przesunięto do 31 marca 2021 r. 

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim liczebność grupy mniejsza niż 20 słu-
chaczy wystąpiła w przypadku trzech z dziesięciu kursów uruchomionych 
w roku szkolnym 2019/2020 oraz trzech z 13 KKZ zorganizowanych w roku 
szkolnym 2020/2021. Najmniejsza liczebność grupy, dla której zorganizowano 
KKZ wynosiła 15 osób.

91  Niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący.
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Jedynym wymogiem dla kandydatów na KKZ, formułowanym przez każdą 
placówkę, było kryterium wieku (przyjmowano tylko osoby dorosłe) oraz 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kształ-
cenia na kursie. W CKZiU w Morawicy wymagano dodatkowo ukończenia 
szkoły średniej (liceum ogólnokształcące lub profilowane, technikum). 
Przed rozpoczęciem KKZ nie podejmowano udokumentowanych działań 
w celu określenia predyspozycji poszczególnych słuchaczy i ich dotych-
czasowych doświadczeń zawodowych. Rozpoznanie takie prowadzono 
tylko w niektórych Centrach (CKU Ostrowiec) i to dopiero na pierwszych 
zajęciach.

Dyrektorzy na ogół przestrzegali przyjętych zasad rekrutacji. Jedynie w CKZ 
w Starachowicach stwierdzono, iż nie egzekwowano od słuchaczy anali-
zowanych trzech KKZ świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń 
lekarskich, które zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie rekru-
tacji uczestników na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Starachowicach należało złożyć wraz z podaniem. Więk-
szość tych dokumentów uzupełniono w trakcie kontroli NIK. Stwierdzona 
nieprawidłowość była jednak o tyle istotna, że warunkiem rozpoczęcia 
kształcenia na KKZ w sytuacji, gdy w trakcie praktycznej nauki zawodu słu-
chacze narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia, jest przedłożenie orzeczenia o istnieniu lub 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania KKZ, 
o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawo-
wych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słucha-
czy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz doktorantów92. Zdaniem NIK, mimo trudności zgłoszonych przez Cen-
trum, należało podąć skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania 
orzeczeń lekarskich, gdyż wynika to z troski o bezpieczeństwo uczestników 
podejmujących kształcenie na KKZ.

Spośród objętych kontrolą placówek tylko dwie (CKZiU w Morawicy oraz 
CKZ w Skarżysku-Kamiennej) opracowały własne, autorskie programy 
nauczania KKZ. Pozostałe Centra bazowały na wzorcowych programach, 
zamieszczonych na stronach ORE, dostosowując je do własnych potrzeb 
i specyfiki. Na ogół prawidłowo określono w nich czas trwania, liczbę 
godzin kształcenia i sposób organizacji kursu, a także cele i efekty kształ-
cenia, kryteria weryfikacji tych efektów, warunki realizacji kształcenia 
w zawodzie, w którym została wyodrębniona kwalifikacja oraz minimalną 
liczbę godzin kształcenia w zawodzie w ramach tej kwalifikacji, będące ele-
mentami podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Nieprawidłowo-
ści dotyczące nieujęcia w programie wszystkich obligatoryjnych elementów 
stwierdzono w CKZ w Skarżysku-Kamiennej. W dwóch kolejnych Centrach 
stwierdzono mniej istotne braki.

92  Dz. U. poz. 1651.

Nie stosowano  
kryteriów rekrutacyjnych

W jednym Centrum  
nie egzekwowano  
od słuchaczy 
wymaganych 
zaświadczeń lekarskich 

W trzech Centrach 
programy KKZ  
były niepełne
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Przykłady

W CKZ w Skarżysku-Kamiennej program nauczania na KKZ BD.14 nie zawierał 
wymagań wstępnych dla jego uczestników, sposobu i formy jego zaliczenia 
oraz kryteriów weryfikacji efektów kształcenia, tj. elementów obligatoryj-
nych, określonych w § 25 ust. 1 pkt 3 i 9 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie KU. 

Program nauczania opracowany dla kursu AU.63 realizowanego w CKZiU 
w Morawicy nie zawierał wykazu literatury.

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, w programie dla kursu MS.04, zało-
żenia dotyczące liczby godzin przeznaczonych na konkretne zajęcia eduka-
cyjne odbiegały od planu nauczania i faktycznej realizacji tego kursu. Dyrektor 
CKU wyjaśniła, że do kontroli przedłożono wersję roboczą programu. Żadna 
z przedłożonych wersji nie została jednak opatrzona datą pewną, stąd nie było 
możliwe zweryfikowanie złożonych wyjaśnień.

Kadra realizująca zajęcia teoretyczne i praktyczne na objętych szczegó-
łową analizą KKZ w każdym przypadku posiadała wymagane kwalifi-
kacje. Zajęcia praktyczne na dziewięciu KKZ prowadzono we własnych 
pracowniach, a na trzech kursach część zajęć realizowano także u pra-
codawców. W przypadku trzech KKZ, w których podstawa programowa 
przewidywała praktyki zawodowe, Centra organizowały je dla słu-
chaczy u pracodawców. Ponadto w bieżącym roku szkolnym zaplano-
wano realizację praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego. 
W nielicznych przypadkach zwracania się przez słuchaczy o zwolnie-
nie z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów 
kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, 
albo o zwolnienie z praktyk zawodowych, zwolnienie zastosowano pra-
widłowo93. 

W CKZ w Starachowicach i CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim nie 
zapewniono odpowiednich warunków do realizacji zajęć praktycz-
nych w ramach KKZ. W CKZ w Starachowicach wyposażenie pracowni, 
w których realizowano kształcenie praktyczne na KKZ EE.02. Montaż, 
uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
w zawodzie mechatronik nie było zgodne z wymogami określonymi 
w części III załącznika do podstawy programowej z 2017 r., gdyż nie 
zapewniono odpowiedniego wyposażenia spełniającego wymagania 
przepisów oświatowych oraz nie dostosowano wyposażenia stano-
wisk roboczych do liczebności grup realizujących tam zajęcia. W CKU 
w Ostrowcu Świętokrzyskim nie stworzono odpowiednich warunków 
do realizacji kształcenia praktycznego w ramach KKZ TG.04 Produk-
cja wyrobów cukierniczych w zawodzie cukiernik oraz EE.26 Eksplo-
atacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie technik 
elektryk.

93  Sytuacja taka wystąpiła na jednym z badanych KKZ organizowanym przez CKZiU w Morawicy  
i na jednym prowadzonym przez CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Zajęcia praktyczne 
organizowano 

w pracowniach  
lub u pracodawców

W dwóch Centrach  
nie zapewniono 

właściwych warunków 
realizacji zajęć 
praktycznych
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Przykłady

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim liczba stanowisk w pracowniach, w któ-
rych realizowano kształcenie praktyczne w zawodach technik elektryk oraz 
cukiernik nie była dostosowana do liczebności tych grup – nie spełniała wymo-
gów określonych w części III załącznika do podstawy programowej z 2017 r. 
dla pracowni elektrycznej i cukierniczej oraz w załączniku nr 3 do podstawy 
programowej z 2019 r. dla pracowni elektrycznej. Analiza dzienników KKZ 
z okresu, w którym odbywało się kształcenie dotyczące objętych badaniem 
szczegółowym kwalifikacji w dwóch zawodach wykazała, że w zajęciach prak-
tycznych brało udział od 11 do 13 słuchaczy KKZ (EE.26 w zawodzie tech-
nik elektryk) oraz od 11 do 18 słuchaczy KKZ (TG.04 w zawodzie cukiernik). 
Zachowanie wymogu jednego stanowiska na dwóch uczniów w pracowni elek-
trycznej oraz jednego stanowiska na trzech uczniów w pracowni cukierniczej  
dla tak licznych grup nie było możliwe.

Wszystkie cztery Centra, realizujące dziewięć KKZ objętych szczegółowym 
badaniem prowadziły je w formie zaocznej. Tylko rozkład zajęć dwóch 
kursów, prowadzonych przez CKZiU w Morawicy, był zgodny ze wskazaną 
w ofercie zaoczną formą kształcenia. W pozostałych siedmiu przypadkach 
(tj. 78%), zajęcia były realizowane niezgodnie z definicją formy zaocznej, 
przewidzianą w art. 4 pkt 29c ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą 
przez tę formę należy rozumieć kształcenie, które odbywa się co dwa tygo-
dnie przez dwa dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez dwa 
dni. Jednocześnie wszystkie Centra realizujące KKZ prowadziły je w for-
mie zaocznej i korzystały z dozwolonej dla tej formy możliwości obniżenia 
liczby godzin kształcenia na KKZ do poziomu 65% minimalnej liczby godzin 
kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 
określonej w podstawie programowej. 

Przykłady

W CKZ w Skarżysku-Kamiennej zajęcia na kursie BD.14 odbywały się 
cyklicznie co dwa tygodnie przez trzy dni (w piątek, sobotę oraz niedzielę).

W CKZ w Starachowicach, zajęcia na KKZ: EE.02 w 17 z 29 tygodni, EE.05 
w 19 z 37 tygodni i na BD.05 w 31 z 50 tygodni odbywały się więcej niż przez 
dwa dni w tygodniu.

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla objętych badaniem szczegóło-
wym trzech KKZ, zajęcia również odbywały się przez trzy dni w tygodniu. 
Ponadto, analiza semestralnych planów zajęć wykazała, że organizacja 
ta była niezgodna dla wszystkich 23 KKZ, które rozpoczęły się w kontro-
lowanym okresie. W przypadku każdego kursu wystąpiły przypadki orga-
nizowania zajęć trzy razy w tygodniu (piątki, soboty, niedziele lub środy, 
soboty, niedziele).

Dyrektorzy Centrów wyjaśniali, że powodem organizacji zajęć w sposób 
niezgodny z formą zaoczną była chęć skumulowania ich w jak najkrót-
szym czasie, by udało się zakończyć KKZ w ciągu najwyżej trzech seme-
strów. Konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów 
uznano za zagrożenie dla możliwości organizowania KKZ (wskazano 
nawet możliwość wystąpienia z petycją do Ministra Edukacji i Nauki 
o zmianę przepisów w tym zakresie).

W większości Centrów 
nieprawidłowo 
stosowano zaoczną 
formę KKZ
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Przykład

Dyrektor CKZ w Starachowicach wyjaśniła: w wyniku przeprowadzonych 
symulacji liczba godzin na poszczególnych kursach, które zgodnie z prawem 
muszą zakończyć się 6 tygodni przed egzaminem [zawodowym] powoduje, 
że każdy z kursów musiałby trwać co najmniej 2,5 roku, co skutkowałoby bra-
kiem naboru na KKZ. Kandydaci deklarują chęć uczestnictwa w kursach, które 
zostaną zrealizowane i zakończą się egzaminem w ciągu jednego roku szkol-
nego lub maksymalnie trzech semestrów, zgodnie z definicją KKZ jako krótkiej 
formy kształcenia.

Wszystkie Centra prowadziły dokumentację KKZ obejmującą obligatoryjne 
jej elementy, tj.: program nauczania, dziennik zajęć, ewidencję wydanych 
zaświadczeń i protokoły z przeprowadzonych zaliczeń. Dla każdego obję-
tego analizą kursu dzienniki prowadzono w formie papierowej. Większość 
z nich zawierała wszystkie elementy, o których mowa w § 24 ust. 3–5 roz-
porządzenia w sprawie KU, tj.: imiona i nazwiska słuchaczy, liczbę godzin 
zajęć oraz tematy zajęć. W dwóch kontrolowanych placówkach (dla czte-
rech objętych badaniem szczegółowym KKZ) stwierdzono jednak liczne 
przypadki nierzetelnego wypełniania dzienników. Ponadto ewidencja 
zaświadczeń o ukończeniu KKZ, w dwóch z pięciu jednostek realizujących 
KKZ, nie zawierała wymaganego § 24 ust. 10 pkt 2 rozporządzenia w spra-
wie KU elementu, tj. daty wydania zaświadczenia (w CKU w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim i CKZ w Starachowicach).

Przykłady

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdzono:
–  niepoprawne ewidencjonowanie obecności na każdej godzinie zrealizowa-

nych zajęć; 
–  dokonywanie poprawek poprzez przeprawianie lub wymazywanie;
–  błędne zapisy o liczbie zrealizowanych godzin, które nie korespondowały 

z semestralnym rozkładem zajęć ani z możliwością realizacji odnotowanych 
nawet 17 godzin w trakcie jednego dnia;

–  dane dotyczących ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów były nie-
zgodne z końcowym zestawieniem klasyfikacyjnym;

–  błędnie wyliczono frekwencję dla jednego z trzech słuchaczy (rzeczywista 
frekwencja globalna wyniosła 36%, podczas gdy w dzienniku zaewidencjo-
nowano ją na poziomie 52,5%).

Ponadto stwierdzono niejednolity sposób dokumentowania frekwencji (ewi-
dencjonowano jedną albo dwie godziny, co znacznie utrudniało prawidłowe 
obliczenie frekwencji lub liczba godzin obecności nie pokrywała się z liczbą 
zaewidencjonowanych godzin zrealizowanych tematów.

Kontrola w CKZ w Skarżysku-Kamiennej wykazała, że:
–  zawarte w dzienniku dane o liczbie godzin przydzielonych nauczycielom 

były niezgodne z liczbą godzin wynikających z programu nauczania; 
–  w roku szkolnym 2020/2021 w dziennikach zajęć KKZ nie zawarto zapisów 

o liczbie przydzielonych godzin jednego z przedmiotów;
–  wystąpiły rozbieżności między udokumentowaną w dzienniku liczbą fak-

tycznie zrealizowanych godzin, a liczbą godzin przedmiotów wynikającą 
z programu nauczania oraz przydzielonych do realizacji; 

–  nie zawarto podsumowania liczby faktycznie zrealizowanych godzin 
poszczególnych przedmiotów określonych w programie nauczania kursu, 
w tym w poszczególnych semestrach; 

–  nie zawarto zestawienia frekwencji uczniów na poszczególnych przedmiotach;
–  w dniach od 12 do 14 marca 2021 r. nie odnotowano tematów zajęć.

Dokumentacja KKZ  
była prowadzona 

nierzetelnie
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Szczegółową analizą dotyczącą efektywności objęto 11 KKZ realizowa-
nych i zakończonych w okresie objętym kontrolą. Odsetek słuchaczy, 
którzy ukończyli rozpoczęty kurs był bardzo zróżnicowany (infogra-
fika nr 8). Niektóre kursy kończyli niemal wszyscy uczestnicy (cztery 
kursy, dla których wskaźnik wyniósł od 94 do 100%), jednak były 
i takie, które kończyła zaledwie połowa z nich (cztery, gdzie wskaźnik 
wyniósł od 43 do 52%). 

Wszystkim słuchaczom, którzy ukończyli KKZ wystawiono zaświad-
czenie o jego ukończeniu, jednak po jego odbiór w większości anali-
zowanych kursów zgłaszali się nieliczni. Tylko w przypadku kursów 
zorganizowanych przez CKZiU w Morawicy zaświadczenia odebrali 
wszyscy słuchacze.

Najczęściej mniej niż połowa absolwentów KKZ przystępowała do egzami-
nów zawodowych. Tylko dla dwóch kursów odsetek ten wynosił ok. 80% 
(AU.64 i R03). Ostateczna efektywność KKZ mierzona udziałem słuchaczy, 
którzy zdali egzaminy zawodowe wobec wszystkich, którzy rozpoczęli KKZ 
jest niska i wynosi średnio 42%, przy czym dla czterech KKZ z dziewięciu 
objętych badaniem wynosiła poniżej 30% (infografika nr 8). Należy zazna-
czyć, że wśród absolwentów, którzy zdecydowali się przystąpić do egza-
minu zdawalność była dobra (od 60% do 100%).

Przykład

W CKZ w Starachowicach, dla trzech zbadanych KKZ, zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu odebrało: 9% uczestników kursu EE.05, 43% uczestników kursu 
EE.02. Żaden  z uczestników kursu BD.05 nie odebrał zaświadczenia. W CKU 
w Ostrowcu Świętokrzyskim najniższy odsetek odebranych zaświadczeń 
wyniósł 18% dla KKZ EE.26, a najwyższy – 58% dla TG.04.

Centra uzyskują dodatkowe środki finansowe – proporcjonalne 
do liczby absolwentów KKZ, którzy zdali egzamin zawodowy (sze-
rzej zostało to opisane w pkt 5.2.2.). Zachęty te jednak nie wydają się 
wystarczająco skuteczne do podejmowania działań mających na celu 
doskonalenia jakości kształcenia na KKZ, motywowania słuchaczy 
do ich ukończenia a absolwentów do przystąpienia do egzaminów. Powodów 
tego stanu rzeczy jest wiele. Nie stwierdzono sytuacji, by organy prowadzące 
analizowały efektywność finansową KKZ, a Centra nie posiadają narzę-
dzi motywowania swych słuchaczy do podjęcia próby zdania egzaminu 
(kształcenie na KKZ jest dobrowolne). Zdaniem NIK nie bez znaczenia jest 
także fakt, że Centra przyjmują na KKZ wszystkich chętnych nie analizu-
jąc już na początku ich potrzeb, predyspozycji i potencjalnych motywacji 
do ukończenia KKZ i zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Efektywność zatrudnieniowa KKZ była trudna do ustalenia, ponieważ 
Centra nie miały obowiązku monitorowania losów swoich absolwentów. 
Ponadto nie zawsze celem uczestników KKZ było zdobycie lub zmiana 
pracy po uzyskaniu nowej kwalifikacji. Niektórzy słuchacze, zgodnie 
z ideą kształcenia ustawicznego, uczestniczyli w KKZ rozwijając swoje 
zainteresowania i pasje.

Efektywność ogólna KKZ 
była niezadawalająca

Niska skuteczność  
zachęt finansowych

Centra nie monitorowały 
losów absolwentów KKZ
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Badania ankietowe przeprowadzone przez NIK94 wśród słuchaczy ośmiu 
analizowanych KKZ, dla których mierzono efektywność zatrudnieniową 
wykazały, że zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po ukończe-
niu KKZ znalazło 18 z 47 respondentów, którzy odesłali wypełnione 
poprawnie ankiety (38%). Wskaźnik ten był zróżnicowany w zależno-
ści od kursu i wynosił od 29% (AU.63, TG.04) do 60% (EE.26). Nie dla 
wszystkich jednak znalezienie pracy było celem podjęcia kształcenia 
na KKZ.

Tylko trzy Centra (CKZiU w Morawicy, CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
CKZ w Starachowicach) podejmowały próby mierzenia skuteczności KKZ 
oraz oceniały zapotrzebowanie i przydatność oferowanych KKZ, wyko-
rzystując badania satysfakcji uczestników lub analizując wyniki egza-
minów.

Przykłady

W CKZ w Starachowicach jednym ze sformułowanych w ramach kontroli 
zarządczej celów było zapewnienie efektywnej zdawalności zewnętrznych 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. We wskaźnikach  
nie uwzględniano jednak, że do egzaminów zawodowych przystępuje niski 
odsetek słuchaczy, którzy ukończyli KKZ.

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim badano satysfakcję słuchaczy za pomocą 
badań ankietowych i analizowano wyniki egzaminów. Także i w tym przypadku 
analiza odnosiła się do słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminów. Losów 
absolwentów nie monitorowano.

94  Przedmiotem badania kwestionariuszowego było m.in. ustalenie efektywności zatrudnieniowej 
KKZ objętych szczegółowym badaniem.
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Infografika nr 8  
Efektywność KKZ
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100%
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100%
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którzy zdali egzamin
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w Skarżysku-
-Kamiennej
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w Morawicy

CKZ
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CKZ
w Jędrzejowie

symbol
kwali�kacji, w której
prowadzono KKZ*

* zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 i 2017 r.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.



70

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

70

Tylko dwa z siedmiu objętych kontrolą Centrów oferowały kursy, o któ-
rych mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 Prawa oświatowego, umożliwiające 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
(tj. inne kursy).

W trakcie kontroli przeanalizowano pięć takich kursów (dwa organizo-
wane w CKZiU w Morawicy i trzy w CKZ w Kielcach). Były to kursy komercyjne, 
a liczba uczestników wynosiła od pięciu do 20. Kursy trwały od 10 do 60 godzin, 
a prowadzący posiadali odpowiednie kwalifikacje. Absolwenci kursu Opera-
tor wózków widłowych przystąpili do sprawdzenia kwalifikacji w celu uzyska-
nia uprawnień, określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowych95, przed 
komisją Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Krakowie – Biuro 
w Kielcach. Postępowanie to ukończyło z wynikiem pozytywnym 11 absol-
wentów kursu (55%). Na zakończenie pozostałych kursów zorganizowano 
wewnętrzne egzaminy, które zaliczyli wszyscy uczestnicy. 

Dokumentacja trzech spośród pięciu kursów (60%) prowadzona była pra-
widłowo. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku dwóch kursów orga-
nizowanych przez CKZ w Kielcach96. Zaświadczenia o ich ukończeniu nie 
zawierały wszystkich elementów wymaganych przepisami oświatowymi, 
tj. danych identyfikujących osobę, której zaświadczenie zostało wydane 
(data urodzenia, miejsce urodzenia lub numer PESEL). Ponadto ewidencja 
wydanych zaświadczeń nie zawierała nr PESEL, mimo że było to wymagane 
§ 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych97. 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może być realizo-
wane w formie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu. Nauka zawodu 
ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwa-
lifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę 
zawodu, która jest organizowana u pracodawcy oraz dokształcanie teore-
tyczne (§ 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodo-
wego młodocianych). 

Wśród pracodawców prowadzących naukę zawodu ważną rolę odgrywają 
rzemieślnicy. W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 w wojewódz-
twie świętokrzyskim odpowiednio 463 i 460 zakładów rzemieślniczych 
realizowało przygotowanie zawodowe 1337 i 1772 uczniów będących 
młodocianymi pracownikami98, tj. prawie 30% wszystkich uczniów szkół 
branżowych I stopnia. Przepisy oświatowe różnicują tryb potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych dla dwóch grup uczniów. Młodociany zatrud-

95  Dz. U. z 2020 r. poz. 852.

96  Obsługa programów Proton+ (badania i pomiary elektryczne) i Microsoft Office Visio oraz 
AutoCad podstawowy i AutoCad Electrical.

97  Dz. U. poz. 1632.

98  Dane udostępnione przez Związek Rzemiosła Polskiego. https://zrp.pl/wp-content/uploads/ 
2020/11/(...) -2019.pdf [dostęp 2 czerwca 2021 r.].
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niony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifika-
cyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladni-
czego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przepro-
wadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych99. Natomiast 
uczniowie, którzy realizują naukę zawodu u pracodawców niebędących 
rzemieślnikami zdają egzamin zawodowy, przeprowadzany przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty100. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporzą-
dzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych, pracodawca 
zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odby-
wanego w formie nauki zawodu kieruje ich na dokształcanie teoretyczne 
do branżowej szkoły I stopnia, albo do centrum kształcenia zawodowego 
lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie TDT, 
albo organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie. Kurator 
koordynował organizację TDT. Zasady organizacji turnusów były ustalane 
na spotkaniach organizowanych przez pracowników kuratorium, co szerzej 
opisano w pkt 5.1.1 Informacji.

Na TDT organizowane przez CKZ w Jędrzejowie, Staszowie i Busku-
-Zdroju101 (80% wszystkich turnusów w województwie świętokrzyskim) 
przyjmowano młodocianych pracowników będących uczniami klas wie-
lozawodowych branżowych szkół I stopnia, skierowanych do Centrów 
przez szkoły macierzyste. Na turnusach realizowanych w CKZ w Staszo-
wie byli także uczniowie kierowani przez pracodawców. Organizację TDT 
poprzedzano podpisaniem umowy między organami prowadzącymi szkoły, 
a odpowiednio starostą jędrzejowskim, starostą staszowskim lub staro-
stą buskim102. W okresie objętym kontrolą umowy te dotyczyły uczniów  
z 21 szkół branżowych I stopnia, funkcjonujących na terenie województwa 
świętokrzyskiego103 oraz jednej szkoły spoza województwa (Zespół Szkół nr 2  
w Nowej Dębie – województwo podkarpackie). 

99  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, ze zm.).

100  Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm.

101  Informacje dotyczące CKZ w Busku-Zdroju uzyskano na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK.

102  Jak wynika z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
pozostałe TDT były organizowane przez Prestiż sp. z o.o. na podstawie umów zawartych 
przez przedstawiciela zarządu spółki z dyrektorami szkół branżowych I stopnia.

103  Były to szkoły branżowe I stopnia funkcjonujące w ramach: Zespołu Szkół Samochodowo- 
-Usługowych im. W. „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół nr 1 
w Opatowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Staszowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii, Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich, Zespołu 
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica 
we Włoszczowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Sandomierzu, a także Prywatne Szkoły Branżowe I stopnia „Awans” w Jędrzejowie i w Pińczowie, 
Niepubliczne Szkoły Branżowe I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku 
Kamiennej, Jędrzejowie i Końskich, „Uniwerek” w Końskich.
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głównie szkoły branżowe  
I stopnia
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Wewnętrzne zasady organizacji TDT uwzględniono w statutach opraco-
wanych w CKZ Jędrzejowie i CKZ w Staszowie104. Jednak zapisy statutu 
CKZ w Jędrzejowie nie były w pełni zgodne z przepisami rozporządzenia 
w sprawie KU (zasady organizacji konsultacji indywidualnych oraz wyma-
gane elementy skierowań określono niezgodnie z § 18 i § 19 ust. 2 pkt 2 i 4 
rozporządzenia w sprawie KU).

W CKZ w Staszowie w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 zorga-
nizowano TDT dla uczniów w dziewięciu zawodach (sprzedawca, fryzjer, 
mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, 
cukiernik, operator urządzeń przemysłu szklarskiego). CKZ w Jędrzejowie 
podjął się organizacji TDT aż w 24 zawodach, w tym w trzech zawodach 
nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (oznaczo-
nych literą R), które kształcone były w rzemiośle (cieśla, murarz-tynkarz, 
dekarz, betoniarz-zbrojarz, cukiernik, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz, przetwórca mięsa, lakiernik samochodowy, bla-
charz samochodowy, kelner, elektryk, elektronik, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, elektromechanik, stolarz, mon-
ter stolarki budowlanej, sprzedawca, wędliniarzR105, lakiernikR, monter sieci 
i instalacji sanitarnych)106. 

W CKZ w Busku-Zdroju zorganizowano TDT w pięciu zawodach (fryzjer, 
kucharz, sprzedawca, magazynier logistyk, pracownik obsługi hotelowej).

CKZ w Jędrzejowie nie prowadził jednak TDT, a zlecił realizację tego zada-
nia Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. W 2019 r. i 2020 r. 
zawarto umowy z ww. instytucją dotyczące realizacji tzw. szkoleń pro-
gramowo-konsultacyjnych dla uczniów klas wielozawodowych, które były 
w istocie TDT (co potwierdziła analiza dokumentacji oraz uzyskane przez 
NIK wyjaśnienia). Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców nie została wska-
zana w art. 117 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe, jako podmiot uprawniony 
do prowadzenia TDT. Jest to organizacja samorządu gospodarczego rze-
miosła i działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rze-
miośle107.

W zajęciach organizowanych przez Izbę uczestniczyła duża grupa 
uczniów, którzy realizowali naukę zawodu u pracodawców będących 
rzemieślnikami. 

104  Od roku szkolnego 2020/2021 w CKZ w Staszowie wprowadzono regulamin turnusów 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

105  W klasyfikacji branżowej od roku szkolnego 2019/2020 zawód wędliniarz został zastąpiony 
zawodem przetwórca mięsa.

106  Klasyfikacji zawodów dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego (Dz. U. poz. 316, ze zm.) oraz klasyfikacji szkolnictwa branżowego, a także uchwały 
nr 1847/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie 
określenia wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych 
przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
w województwie świętokrzyskim (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1389).

107  Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, ze zm.
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Zgodnie z tymi umowami Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców zobo-
wiązała się:
–  opracować i przesłać do CKZ w Jędrzejowie harmonogram zajęć w roz-

biciu na poszczególne grupy – zawody w oparciu o skierowaną liczbę 
uczniów;

–  dobrać odpowiedni zespół wykładowców dla poszczególnych zawodów 
objętych tzw. szkoleniem programowo-konsultacyjnym;

–  prowadzić dzienniki lekcyjne dla poszczególnych grup, w których będzie 
program, lista obecności i przebieg zajęć;

–  przesłać, po zakończeniu zajęć, wypełnione dzienniki do CKZ;
–  wystawić faktury na należność za szkolenia według stawki 320 zł 

za jednego ucznia w roku szkolnym 2019/2020 i 350 zł w 2020/2021 
oraz prowadzić nadzór organizacyjny nad szkoleniem. 

Do zadań CKZ należało wydanie zaświadczeń o ukończeniu TDT (na podsta-
wie dzienników wypełnionych przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców). 
W ww. umowach CKZ w Jędrzejowie nie zagwarantował sobie możliwości 
sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań scedowanych na Izbę 
Rzemieślników i Przedsiębiorców. W umowach tych nie przywołano stosow-
nych przepisów rozporządzenia w sprawie KU w celu określenia warunków, 
organizacji i trybu prowadzenia turnusu dokształcania teoretycznego, w tym 
wymogów, jakie powinien spełniać program nauczania; np. w umowach  
nie określono, która ze stron umowy opracuje program nauczania, a jedy-
nie, że Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców zamieści program w dzienniku. 

Koszty dojazdu na szkolenie, koszt zakwaterowania i wyżywienia miał 
ponosić uczestnik turnusu. Tylko CKZ w Staszowie i Busku-Zdroju ofero-
wały uczestnikom możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywie-
nia w internacie108. 

Przykład

Dyrektor CKZ w Jędrzejowie wyjaśnił: turnusy były organizowane w porozu-
mieniu  z Kuratorium Oświaty – corocznie odbywały się spotkania organizowane 
przez Kuratorium Oświaty i z jego udziałem, za wiedzą organu prowadzącego. 
Przebieg turnusów dokształcających w formie konsultacji dotyczył grup kiero-
wanych przez KO [Kuratorium] do CKZ w Jędrzejowie, dla których wystąpiły 
trudności w ich organizacji związanych z liczebnością uczniów, trudnościami 
w pozyskaniu wykładowców, problemami logistycznymi. (…) Pod uwagę wzięto 
możliwości dojazdów uczniów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
dokształcania teoretycznego oraz brak bazy noclegowej przy placówce. Wszyst-
kie te działania miały na celu zmniejszenie kosztów po stronie uczniów i zapew-
nienie odpowiedniej kadry dydaktycznej.

Na podstawie szczegółowego badania wybranej próby trzech TDT organi-
zowanych przez CKZ w Staszowie109 i trzech TDT prowadzonych na zle-
cenie CKZ w Jędrzejowie przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców 

108  W roku szkolnym 2020/2021 koszt pobytu w internacie dla uczestników TDT organizowanych 
przez CKZ w Staszowie wynosił 50 zł brutto (za pięć dni), koszt całodziennego wyżywienia 12 zł; 
w CKZ w Busku-Zdroju odpłatność za zakwaterowanie w czasie całego turnusu określono na 100 zł, 
a dzienny koszt wyżywienia na 13 zł. 

109  W zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, fryzjer (liczba uczestników: 23, 25 i 27).
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w Kielcach110 w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 oraz informa-
cji uzyskanych z CKZ w Busku-Zdroju, stwierdzono, że powszechnie stoso-
wana była praktyka realizowania TDT w formie skróconej, tj. w wymiarze 
mniejszym niż 136 godzin, wymaganym ust. 2 załącznika nr 7 i 8 do rozpo-
rządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 
TDT były organizowane w wymiarze od 28 do 55 godzin.

Zgodnie z § 18 i § 34 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie KU, dyrek-
tor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizo-
wać w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 
55 godzin lub dla zajęć odbywających się według programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową z 2017 r. co najmniej 20% liczby 
godzin przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne. Konsultacje 
takie mogą być jednak, zgodnie z przywołanymi przepisami, stosowane 
tylko w przypadkach losowych. 

W Centrach, przy uruchamianiu formy skróconej, nie analizowano sytu-
acji losowej uczestników – forma ta była wdrażana dla wszystkich uczniów. 
Dwa TDT, objęte szczegółową analizą, organizowane dla grup 26- i 27-oso-
bowych realizowano w wymiarze 55 godzin, jeden TDT zorganizowano 
w wymiarze 40 godzin tygodniowo dla jednej 24 osobowej grupy, w której 
połączono uczniów klasy drugiej (sześciu uczniów) i trzeciej (18 uczniów), 
wspólnie realizujących trzy z czterech zaplanowanych przedmiotów.

Natomiast w CKZ w Staszowie i CKZ w Busku-Zdroju uruchamiano TDT 
w formie konsultacji dla grup liczących mniej niż 20 uczestników. 

W CKZ w Staszowie z 17 grup realizujących TDT w roku szkolnym 
2019/2020 dla czterech (o liczebności od jednego do 11 uczniów) zorga-
nizowano TDT w formie indywidualnych konsultacji. W 2020/2021 zapla-
nowano 22 turnusy, z których dla dziewięciu (o liczebności od dziewięciu 
do 13 uczniów) zorganizowano skrócone zajęcia. W CKZ w Busku-Zdroju 
w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 zorganizowano TDT dla dzie-
więciu grup, w tym dla dwóch (dwuosobowych) w formie indywidualnych 
konsultacji.

Prowadzono także zajęcia/konsultacje dla grup międzyklasowych, 
np. w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców TDT w zawodzie monter sieci 
i instalacji sanitarnych prowadzono dla grupy składającej się z uczniów 
klasy drugiej i trzeciej. W CKZ w Staszowie w roku szkolnym 2019/2020 
prowadzono zajęcia dla trzech połączonych grup, a w roku szkolnym 
2020/2021 – dla dwóch.

Zajęcia w ramach trzech TDT prowadzonych przez Izbę Rzemieślników 
i Przedsiębiorców były organizowane tylko w soboty i niedziele (mimo 
że dotyczyły uczniów ze szkoły dziennej), np. TDT w zawodzie cukiernik 
zorganizowano w siedem sobót, TDT w zawodzie monter sieci i instalacji 
sanitarnych w cztery soboty i jedną niedzielę.

110  W zawodach: monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, cukiernik (liczba uczestników: 24, 26 i 27).
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TDT, których dokumentacja była objęta szczegółowym badaniem zostały 
zrealizowane na podstawie opracowanych programów nauczania, pro-
wadziły je osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz sporządzano doku-
mentację wymaganą § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KU (program 
nauczania, dziennik zajęć, ewidencja wydanych zaświadczeń i protokół 
z przeprowadzonego zaliczenia). Wydane zaświadczenia o ukończeniu 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników sporządzone były 
zgodnie ze wzorem zaświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do rozpo-
rządzenia w sprawie KU.

W odniesieniu do wszystkich sześciu turnusów organizowanych w CKZ 
w Jędrzejowie i CKZ w Staszowie stwierdzono jednak wiele nieprawidło-
wości dotyczących dokumentowania ich przebiegu oraz wydanych zaświad-
czeń. A mianowicie:
–  w odniesieniu do połowy badanych turnusów nie wyegzekwowano 

od macierzystych szkół prawidłowych skierowań na TDT. Żadne spośród 
badanych 76 skierowań przyjętych przez CKZ w Jędrzejowie nie zawierało 
wymaganego numeru PESEL ucznia, na większości nie umieszczono sym-
bolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa bran-
żowego, ponadto dokumenty te kierowano do nieistniejącej już placówki 
(Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie);

–  nierzetelnie opracowano programy nauczania dla dwóch TDT realizo-
wanych na zlecenie CKZ w Jędrzejowie, gdyż nie zawierały one nazwi-
ska osoby sporządzającej, nie określano w nich sposobów osiągania 
celów kształcenia, opisu efektów kształcenia, sposobu i formy zalicze-
nia, wykazu literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydak-
tycznych oraz w jaki sposób miała być sprawdzana wiedza uczniów;

–  dzienniki trzech TDT realizowanych przez CKZ w Staszowie były prowa-
dzone nierzetelnie, 

–  nierzetelnie sporządzono zaświadczenia o ukończeniu trzech TDT orga-
nizowanych przez CKZ w Staszowie, w tym błędnie wypisano i wydano 
uczniom 22 z 27 zaświadczeń z turnusu w zawodzie fryzjer;

–  ewidencje zaświadczeń wydanych przez CKZ w Jędrzejowie były sporzą-
dzane niezgodnie z § 24 ust. 10 rozporządzenia w sprawie KU.

Przykład

Dokumentacja analizowanych TDT organizowanych przez CKZ w Staszowie  
nie była prowadzona rzetelnie. Liczba godzin zrealizowanych przedmio-
tów była niezgodna  z programem nauczania (np. zgodnie z programem TDT 
w zawodzie fryzjer liczbę godzin z przedmiotu techniki fryzjerskie określono 
na 88, a podstawy fryzjerstwa na 48, natomiast z tygodniowego rozkładu 
zajęć wynika, że podstaw fryzjerstwa było 81 godzin, a technik fryzjerstwa 48,  
natomiast realizacja programu zajęć wskazuje, że zajęcia z podstaw fryzjer-
stwa realizowano w wymiarze 30 godzin, a technik fryzjerstwa – 76) oraz 
nierzetelnie wpisywano daty i tematykę zajęć (np. dla zawodu monter 
w przypadku przedmiotów język obcy zawodowy oraz rysunek budow-
lany wpisano daty przeprowadzenia zajęć odpowiednio w dniach 23, 25 
i 26 marca podczas kiedy turnus rozpoczęto 30 marca 2020). Nie ewidencjo-
nowano także na bieżąco frekwencji uczniów oraz niewłaściwie wypełniano 
rubryki dotyczące liczby godzin zajęć.

Nieprawidłowości 
w organizacji wszystkich 
TDT objętych 
szczegółowym badaniem
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Wszyscy młodociani pracownicy ukończyli turnusy objęte szczegółowym 
badaniem. Wskaźnik liczby uczestników, którzy ukończyli turnusy z wyni-
kiem co najmniej dobrym był bardzo niski dla elektryka (3,7%), mechanika 
pojazdów samochodowych (17%), montera urządzeń sanitarnych (klasa II 
– 17%, klasa III – 28%) oraz zadawalający dla montera zabudowy i robót 
wykończeniowych (52%), cukiernika (54%) i fryzjera (67%)111. 

Praktyczna nauka zawodu
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PNZ, praktyczna nauka zawodu 
dotyczyła w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 uczniów szkół 
podejmujących kształcenie w technikach, szkołach branżowych I i II stop-
nia, szkołach policealnych, a także młodocianych pracowników odbywają-
cych praktyczną naukę zawodu u pracodawców w ramach przygotowania 
zawodowego. PNZ może przyjmować formę zajęć praktycznych, które 
organizuje szkoła, a w przypadku uczniów techników, szkół branżowych 
II stopnia i szkół policealnych także w formę praktyk zawodowych (§ 4 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie PNZ). Zajęcia praktyczne organizuje się 
dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności 
zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przy-
padku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach 
dualnego systemu kształcenia, również w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 
pracy. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania 
i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy.

W okresie objętym kontrolą wszystkie Centra realizowały zajęcia prak-
tyczne w ramach PNZ. Praktyki zawodowe organizowały cztery Centra 
(CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim, CKZiU w Morawicy – dla słuchaczy szkół 
wchodzących w skład tych Centrów oraz CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ 
w Starachowicach).

W CKZiU w Morawicy, CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ w Starachowi-
cach zrezygnowano z praktyk zawodowych u pracodawców, w ich miejsce 
wprowadzono zajęcia zdalne, w formie projektu edukacyjnego, wykorzy-
stując dostępne środki technologii informacyjnej. Rezultatem projektu edu-
kacyjnego, realizowanego przez zespół uczniów/słuchaczy, były pisemne 
prace na zadany temat.

W skontrolowanych CKZ najczęściej organizowano zajęcia praktyczne 
dla uczniów w zawodach wymagających kosztownej bazy techniczno-
-dydaktycznej, należących do branż: motoryzacyjnej (w zawodach: technik 
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych), budowlanej (technik budownictwa, tech-
nik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót 

111  W kryterium tym uwzględniono fakt, że do zdania części pisemnej egzaminu zawodowego 
wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów, a w przypadku egzaminu czeladniczego 
oceny dostatecznej. Turnus dokształcania teoretycznego przygotowuje w największej części 
do tych właśnie egzaminów.

Wszyscy młodociani 
ukończyli turnusy, wyniki 

nauczania były jednak 
niezadowalające

Wszystkie Centra 
organizowały PNZ
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wykończeniowych w budownictwie), elektroenergetycznej (technik elek-
tryk, elektryk, elektromechanik) oraz transportu drogowego (kierowca 
mechanik). 

W CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim i CKZiU w Morawicy kształcono 
w zawodach branży medycznej, fryzjersko-kosmetycznej i pomocy spo-
łecznej, organizując część zajęć praktycznych w Centrum (w wyposa-
żonych pracowniach), a część u pracodawców (np. w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Kielcach).

Zakres działania Centrów był zróżnicowany (infografika nr 9). Tylko CKZ 
w Starachowicach i CKZ w Skarżysku-Kamiennej organizowały PNZ dla 
wszystkich szkół zawodowych z terenu powiatu, w którym funkcjono-
wały. CKZ w Kielcach obejmował działaniem tylko jeden zespół szkół 
(z ośmiu szkół zawodowych funkcjonujących na terenie miasta), a pozo-
stałe cztery Centra organizowały PNZ tylko dla uczniów jednego zespołu 
szkół (w ramach którego funkcjonowały). Wynikało to z braku zainte-
resowania szkół zawodowych przekierowaniem uczniów do Centrów. 
Szkoły te w ostatnich latach zostały doposażone (z wykorzystaniem 
środków unijnych w ramach działań 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyj-
nej i szkoleniowej w regionie świętokrzyskim i 8.5 Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego – łączna wartość 
projektów przekraczała 100 mln zł) i mogły prowadzić PNZ we wła-
snych pracowniach.

W dokumentach wewnętrznych przyjętych w siedmiu Centrach (statuty 
placówek, regulaminy praktycznej nauki zawodu, regulaminy praktyk) 
określono zasady organizacji i oceniania PNZ. Przedmiotowe zasady oce-
niania PNZ wskazywały kryteria oceniania, wśród których największy 
wpływ na ocenę miały poziom umiejętności praktycznych, samodziel-
ność wykonania zadań, umiejętność posługiwania się dokumentacją 
technologiczną i organizacja stanowiska (w tym przestrzeganie przepi-
sów BHP i ochrony przeciwpożarowej). W ocenach uwzględniano także 
postawę uczniów wobec pracy (tj. dyscyplinę pracy, gospodarność, pro-
wadzenie odpowiedniej dokumentacji przez uczniów). Jednak w trzech 
Centrach zasady organizacji PNZ nie zostały określone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami (CKZ w Kielcach) i/lub nie były przestrzegane 
(CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ w Jędrzejowie).

Tylko dwa Centra 
realizowały szeroki 
zakres działania

W trzech Centrach 
wewnętrzne zasady 
organizacji PNZ  
nie były przestrzegane
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Infografika nr 9 
Zakres działania Centrów dotyczący realizacji PNZ w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021Zakres działania Centrów dotyczący realizacji PNZ w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021

miasto Kielce
KielceCKZ1

CKZ2

CKZ3

CKZ5

CKZ4

CKU7

CKZiU6

Staszów
powiat staszowski

Jędrzejów
powiat jędrzejowski

Starachowice
powiat starachowicki

Skarżysko-Kamienna
powiat skarżyski

Morawica
powiat kielecki

Ostrowiec Świętokrzyski
powiat ostrowiecki

Zespół Szkół Mechanicznych1

e e

3 Zespół Szkół im. Grota
Roweckiego w Jędrzejowie

i i

2 Zespół Szkół im. S. Staszica
w Staszowie

e

4 Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 3
w Starachowicach

nie było

5 Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
Zespół Szkół Ekonomicznych

nie było

6 Tylko szkoły prowadzone przez CKZiU nie dotyczy

7 Tylko szkoły prowadzone przez CKU nie dotyczy

Szkoły zawodowe, z których
skierowano uczniów na PNZ

Liczba innych publicznych szkół
w powiecie kształcących w zawodach

e – szkoły ekonomiczne
i – szkoły w innych miastach 2019/2020 2020/2021

Liczba uczniów objętych PNZ

0 254

386 363

172 172

295 281

570 825 

168 155

77 80

w tym dla 459/697 tylko praktyki zawodowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.
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Poza CKZ w Kielcach, realizacja PNZ była poprzedzona podpisaniem umów 
ze szkołami kierującymi uczniów na zajęcia praktyczne albo z pracodaw-
cami deklarującymi przyjęcie uczniów na praktyki zawodowe. Umowy 
te w zasadzie zawierały wszystkie elementy wymagane § 7 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie PNZ, poza wymogami związanymi z zapewnie-
niem uczniom i słuchaczom ubrań roboczych i środków higieny osobistej, 
przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy oraz pomiesz-
czeń do ich przechowywania. Postanowień dotyczących tych wymogów nie 
zamieszczono w umowach sporządzanych w prawie wszystkich Centrach 
(poza CKZ w Starachowicach i CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim), co naru-
szało zasady określone w § 7 ust. 2 pkt 7 i § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b i c rozporzą-
dzenia w sprawie PNZ. 

Przykład

Uczniowie realizujący praktyczną naukę zawodu najczęściej korzystali 
z odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej zakupionych 
we własnym zakresie, gdyż jak wyjaśniono, organy prowadzące nie zapewniały 
środków na pokrycie takich wydatków.

W CKZ w Starachowicach uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samo-
chodowych otrzymali bluzy i spodnie, jako odzież roboczą. Obuwia roboczego  
nie zapewniono ze względu na wysoki koszt oraz konieczność częstej wymiany.

Szczegółowym badaniem objęto realizację PNZ dla 30 grup uczniów w sied-
miu Centrach. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
a) w większości Centrów właściwie przygotowano PNZ, tj.

–  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe były realizowane na podsta-
wie programów nauczania przyjętych w placówkach112 kierujących 
uczniów na PNZ, zgodnych z właściwą podstawą programową;

–  w odniesieniu do zawodów realizowanych z wykorzystaniem pod-
stawy programowej z 2019 r. zapewniono wymiar kształcenia zawo-
dowego wymagany załącznikami nr 5 (dla technikum), nr 7 (dla szkoły 
branżowej) i nr 12 (szkoła policealna) do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół; dla zawodów korzystają-
cych z podstawy programowej z 2017 r. zapewniono wymiary godzin 
wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych113;

–  większość skontrolowanych jednostek przechowywała dokumen-
tację medyczną (zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności) 
uczniów, świadczącą o możliwości realizacji wszystkich czynności 
przewidzianych w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodo-
wych; tylko w CKZ w Skarżysku-Kamiennej dwóch uczniów realizo-
wało PNZ bez wymaganych zaświadczeń;

112  Najczęściej przyjmowano do stosowania programy nauczania opracowane w Ośrodku Rozwoju 
Edukacji w Warszawie udostępnione szkłom na stronie internetowej https://www.ore.edu.
pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/.

113  Dz. U.  poz. 204, ze zm.

Tylko w dwóch Centrach 
umowy o realizację PNZ 
były prawidłowe

PNZ była właściwie 
przygotowana, jednak 
w pięciu Centrach 
nie była realizowana 
prawidłowo
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–  uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w Centrum byli ubezpie-
czeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpie-
czenia grupowego zawartego w szkole macierzystej;

b) w sześciu Centrach nieprawidłowo realizowano PNZ, gdyż:
–  w trzech Centrach nie zapewniono odpowiedniej liczebności grup 

na zajęciach praktycznych, adekwatnej do liczby wyposażonych sta-
nowisk lub nie zachowano warunków bezpieczeństwa w okresie 
epidemii COVID-19 (CKZ w Skarżysku-Kamiennej, CKZ w Staracho-
wicach, CKZ w Kielcach);

–  w dwóch Centrach (CKZiU w Morawicy i CKZ w Skarżysku-Kamiennej) 
nie zapewniono realizacji PNZ w wymaganym wymiarze;

–  poza trzema Centrami114 zapewniono uczniom stanowiska szko-
leniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, 
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymaga-
nia bezpieczeństwa i higieny pracy (w CKZ w Jędrzejowie nie była 
dostępna część modeli mechanizmów i zespołów obrabiarek), wyma-
ganych § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie PNZ; 

–  poza jednym centrum (CKZ w Jędrzejowie), zajęcia prowadziły osoby 
o kwalifikacjach zgodnych z § 6 rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie prowa-
dzenia kształcenia praktycznego w zawodach objętych szczegółowym 
badaniem;

–  tylko w CKZ w Starachowicach i CKZ w Staszowie zapewniono 
uczniom odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej 
oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym 
stanowisku pracy, wymagane § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia 
w sprawie PNZ;

–  w dwóch Centrach (CKZ w Skarżysku-Kamiennej i CKZ w Jędrzejowie) 
nierzetelne prowadzono dokumentację PNZ. 

We wszystkich Centrach uczniom zapewniono dostęp do urządzeń higie-
niczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych (wymagany § 8 ust. 2 
pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie PNZ), a realizujący zajęcia praktyczne 
zostali zapoznani z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności 
w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami 
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 roz-
porządzenia w sprawie PNZ, a także z instrukcjami stanowiskowymi, sto-
sownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przestrzegany był 
dobowy i tygodniowy wymiar godzin PNZ określony w ramowym planie 
nauczania, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PNZ, a realizacja 
PNZ była objęta nadzorem pedagogicznym.

Poza trzema CKZ (CKZ w Kielcach, CKZ w Starachowicach i CKZ w Skar-
żysku-Kamiennej) nie stosowano nowatorskich metod nauczania, w tym 
programów modułowych, kształcenia dualnego, nie zapewniano staży 
uczniowskich i praktyk zagranicznych.

114  CKZ w Kielcach, CKZiU w Morawicy, CKZ w Staszowie.
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Efektywność ogólna dla ośmiu grup realizujących PNZ w CKU w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i CKZiU w Morawicy (głównie słuchaczy szkół policeal-
nych) była zadowalająca i wyniosła od 87% do 95%, wyższa była także 
efektywność mierzona udziałem słuchaczy, z co najmniej dobrymi ocenami 
końcowymi i wyniosła od 92% do 100% (infografika nr 10). W tych dwóch 
placówkach, udało się ocenić efektywność zatrudnieniową, która wynosiła 
(dla absolwentów szkół policealnych CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim) 
od 33% do 40%. Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora CKZiU w Mora-
wicy, wynikało że absolwenci często zatrudniani byli w miejscu organizo-
wania PNZ. Wśród 124 absolwentów w zawodzie technik elektrokardiolog 
aż 68 (55%) znalazło w ten sposób zatrudnienie

Dyrektorzy i nauczyciele PNZ (24 osoby) ze skontrolowanych Centrów 
wskazali liczne bariery i trudności w kształceniu zawodowym uczniów 
i słuchaczy. Najczęściej wymieniano:
–  trudności z zaangażowaniem pracodawców do współpracy w tworzeniu 

bazy Centrów oraz realizacji PNZ;
–  małą elastyczność systemu kształcenia zawodowego w adaptacji 

do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, co wynika:  
(1) ze skomplikowanej procedury wdrażania nowych kierunków kształ-
cenia, (2) niemożności tworzenia klas/grup odpowiadających, także 
liczebnie, potrzebom pracodawców, (3) wymaganej zbyt dużej liczby 
godzin kształcenia w ramach KKZ – nawet w formie zaocznej – co unie-
możliwia realizację ich realizację w krótkim czasie. W efekcie publiczne 
Centra często „przegrywają” z podmiotami niepublicznymi, co dotyczy 
np. kształcenia na poziomie policealnym;

–  brak kadry nauczycielskiej odpowiedzialnej za nowoczesne kształce-
nie zawodowe, tj. praktyków, którzy mają przygotowanie pedagogiczne 
i predyspozycje do nauczania oraz niską dostępność pomocy metodycz-
nej dla nauczycieli kształcących w większości zawodów np. w zawodach 
medycznych;

–  uczniowie szkół branżowych dokonują wyboru zawodu i formy kształ-
cenia kierując się zbyt ogólną wiedzą na jego temat, podczas gdy nie 
zawsze mają predyspozycje do wykonywania tego zawodu (co może 
wynikać z braku umiejętności manualnych i wiedzy technicznej);

–  możliwości finansowe rodzin uczniów nie pozwalają na kierowanie ich 
na kształcenie w ramach TDT poza miejsce zamieszkania;

–  trudności finansowe Centrów wynikające z: (1) niewystarczających środ-
ków na doposażenie i unowocześnianie pracowni kształcenia zawodo-
wego, (2) polityki oświatowej organu prowadzącego, która pozwala 
na prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach, pomimo funkcjonowa-
nia CKZ, co skutkuje dublowaniem kosztów wyposażenia pracowni zajęć 
praktycznych i (3) uzależnienia subwencji oświatowej od liczby zdanych 
egzaminów w sytuacji, gdy nie wszyscy słuchacze chcą do nich przystą-
pić oraz brak możliwości egzekwowania od słuchaczy KKZ obowiązku 
przystępowania do egzaminów zewnętrznych, co wpływa na wysokość 
uzyskiwanej subwencji oświatowej;

–  trudności w interpretacji przepisów oświatowych. 

Bariery w kształceniu 
zawodowym



82

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

82

Infografika nr 10  
Efektywność ogólna PNZ dla 22 grup uczniów, objętych szczegółową analizą realizujących przygotowanie zawodowe w CKZ 
w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021

Efektywność ogólna PNZ dla 22 grup uczniów, objętych szczegółową analizą,
realizujących przygotowanie zawodowe w CKZ w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021*
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i robót wykończeniowych
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technik budownictwa 

technik pojazdów
samochodowych

mechanik pojazdów
samochodowych

kierowca mechanik

mechanik pojazdów
samochodowych 

elektryk

CKZ  
w Skarżysku-Kamiennej

CKZ
w Kielcach

CKZ
w Staszowie

CKZ
w Starachowicach

70 –75%

86–92%

55–60%

71%

50–67%

72–82%

45–60%

100%

100%

67%

100%

45–71%

41–67%

91–100%

93–100%

82–85%

92%

90–100%

85–100%

91–100%

100%

100%

100%

100%

70–92%

75–94%

0 20 40 60 80 100

udział uczniów, którzy ukończyli PNZ z wynikiem pozytywnym

udział uczniów z ocenami dobrymi, bardzo dobrymi lub celującymi

Wyniki nauczania nie uwzględniają uczniów, którzy nie zostali sklasy�kowani
z powodu dużej liczby opuszczonych zajęć (frekwencja poniżej 50%)

*

Źródło: wyniki kontroli NIK.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy centra kształcenia praktycznego, ustawicznego i zawodowego zapew-
niają młodzieży i dorosłym warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych?

1.  Czy warunki organizacyjne kształcenia zawodowego i ustawicznego 
zapewniały odpowiednią jakość procesu kształcenia?

2.  Czy zapewniono warunki finansowe do realizacji kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego?

3.  Czy podejmowane działania zapewniały prawidłową realizację i efek-
tywność kształcenia?

Kontrolą objęto Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz publiczne nierolni-
cze Centra z województwa świętokrzyskiego, tj. pięć CKZ, funkcjonujących 
w największych miastach województwa świętokrzyskiego (Kielce, Jędrze-
jów, Staszów, Skarżysko-Kamienna, Starachowice), CKU w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, a także jedno Centrum, prowadzące kształcenie ustawiczne 
i zawodowe w zawodach medycznych (CKZiU w Morawicy). 

Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem kryterium legalności, gospo-
darności, rzetelności i celowości (Kuratorium) oraz legalności, gospodar-
ności i rzetelności (Centra).

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, była ona realizowana 
w okresie od 22 lutego 2021 r. do 14 maja 2021 r. Przeprowadzono także 
badania ankietowe wśród absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawo-
dowych.

Od 1 stycznia 2019 r. r. do dnia 14 maja 2021 r.

W związku z kontrolą zasięgano, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK, informacji w:

–  wybranych placówkach niepublicznych i publicznych prowadzących 
kształcenie ustawiczne na terenie województwa świętokrzyskiego (łącznie  
23 podmioty) w sprawie tematyki prowadzonych kursów kwalifika-
cyjnych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogól-
nych, a także oceny efektywności kształcenia w ramach KKZ mierzonego 
wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych przez uczestników 
tych kursów, a także kosztów prowadzenia KKZ;

–  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na temat 
realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014–2020 na rzecz szkolnictwa zawodowego;

–  powiatowych urzędach pracy, dotyczących oceny efektywności szkolenia 
praktycznego realizowanego w Centrach;

–  Ośrodku Rozwoju Edukacji, dotyczących organizacji turnusów dokształ-
cania młodocianych pracowników.

W wyniku kontroli skierowano osiem wystąpień pokontrolnych, w których 
sformułowano 33 wnioski – 29 z nich zrealizowano, jeden jest w trakcie 
realizacji, a trzy nie zostały jeszcze zrealizowane.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy  

Kryteria kontroli

Postępowanie kontrolne

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Stan realizacji 
wniosków 
pokontrolnych
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W Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Stani-
sława Staszica w Staszowie, stwierdzono nieprawidłowość o wymia-
rze finansowym115. Polegała ona na gromadzeniu od 1 września 2020 r. 
na wydzielonym rachunku dochodów środków z tytułu kształcenia uczest-
ników na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracow-
ników, w łącznej wysokości 58 500 zł (40 500 zł w 2020 r. oraz 18 000 zł 
do 31 marca 2021 r.). W konsekwencji, środki pozostające na rachunku 
na koniec roku (40 500 zł) zostały wydatkowane, a powinny być odpro-
wadzone na rachunek budżetu powiatu. Powyższe stanowiło naruszenie 
art. 223 ust. 1 i ust. 5 uofp, z którego wynika, że samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświa-
towe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, ale tylko takie, 
które zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego, pochodzące ze źródeł wskazanych w tej uchwale. Było 
to niezgodne również z uchwałą nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie 
z dnia 13 października 2010 r., wydaną na podstawie art. 223 ust. 2 uofp. 
W § 2 tej uchwały wymieniono źródła dochodów gromadzonych na wydzie-
lonym rachunku i nie obejmowały one dochodów pochodzących z prowa-
dzenia turnusów dokształcania teoretycznego, stanowiącego działalność 
statutową (nieprawidłowość ta została szerzej opisana w pkt 5.2.2).

Kierownicy skontrolowanych jednostek nie zgłosili zastrzeżeń do wystą-
pień pokontrolnych.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

1.

Delegatura NIK  
w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach   
al. IX Wieków Kielc 3,  
25-516 Kielce

Kazimierz Mądzik

2.

Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Zespole Szkół Nr 2  
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Jędrzejowie

Paweł Kowalski

3. Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Kielcach „CK Technik” Ilona Calicka

4.
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Zespole Szkół Technicznych   
im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej

Janusz  
Maciejewski

5.
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie

Izydor Grabowski

6. Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Starachowicach  Małgorzata Urban

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aneta  
Pierścińska- 
-Maruszewska

8. Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Morawicy  Renata Antos

115  W kategorii A.3 Kwoty wydatkowane z naruszeniem lub w wyniku naruszenia prawa.

Finansowe  
rezultaty kontroli

Zastrzeżenia  
wniesione do wystąpień 

pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

i zastosowana ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

1. Kuratorium Oświaty  
w Kielcach  
al. IX Wieków Kielc 3, 
25–516 Kielce 

Ocena w formie 
opisowej

–   Kurator podejmował skuteczne działania 
w celu zapewnienia odpowiedniego 
przygotowania merytorycznego kadrze 
wdrażającej zmiany w szkolnictwie 
branżowym,  

–   objęto nadzorem pedagogicznym Centra  
oraz inne placówki realizujące kształcenie 
zawodowe w województwie świętokrzyskim 
i formułowano wnioski z tego nadzoru, 
rzetelnie opiniowano arkusze organizacji 
Centrów,

–   podejmowano działania dotyczące 
wspomagania placówek w prowadzeniu 
nauki zdalnej,

–   w Kuratorium podjęto działania mające 
na celu koordynowanie TDT,

–   Kurator rzetelnie prowadził działania 
związane z zatwierdzaniem programów 
szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz udzielaniem akredytacji,

–   w Kuratorium analizowano potrzeby 
dotyczące doskonalenia zawodowego 
nauczycieli i zaprojektowano sieć 
doradztwa zawodowego w województwie 
świętokrzyskim,

–   skargi i wnioski dotyczące kształcenia 
zawodowego i ustawicznego były 
załatwiane zgodnie prawem.

–   Nadzór Kuratora nad placówkami 
realizującymi TDT nie był rzetelny, 

–   harmonogramy TDT nie były 
w sporządzone rzetelnie, 

–   większości osób, które były 
odpowiedzialne za realizację zadań 
związanych ze wspomaganiem 
kształcenia z dużym opóźnieniem 
zaktualizowano zakresy czynności,

–   nie prowadzono szczegółowych analiz 
wyników egzaminów zawodowych, 
w tym osiąganych przez absolwentów 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
prowadzonych w Centrach, 

–   potrzeby w zakresie doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych nie zostały 
dotychczas w pełni zaspokojone,

–   nieprawidłowo upubliczniano informacje  
o placówkach posiadających akredytację 
Kuratora.

2. Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
w Zespole Szkół Nr 2 
im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota”  
w Jędrzejowie

Ocena w formie 
opisowej

–   W CKZ zapewniono w większości 
prawidłowe warunki organizacyjne 
do realizacji PNZ,

–   stosowane programy nauczania spełniały 
wymogi określone w rozporządzeniu 
w sprawie PNZ i zostały dostosowane 
do możliwości prowadzenia kształcenia 
praktycznego w okresie pandemii,

–   w Centrum i w Zespole Szkół przygotowano 
ofertę edukacyjną, w większości 
dostosowaną do lokalnego rynku pracy,

–   Centrum dysponowało w większości 
odpowiednią kadrą do realizacji PNZ, 

–   realizację kształcenia zawodowego objęto 
nadzorem, 

–   przepisy dotyczące organizacji pracy  
tej placówki w czasie pandemii w zasadzie 
były przestrzegane,

–   prawidłowo powadzono gospodarkę 
finansową.

–   Jeden z nauczycieli prowadzących PNZ  
nie posiadał odpowiednich kwalifikacji,

–   uczniom badanych klas nie zapewniono 
odzieży ochronnej i środków ochrony 
indywidualnej, przysługujących na danym 
stanowisku pracy podczas realizacji PNZ,

–   w jednej pracowni nie było kompletnego 
wyposażenia,

–   w CKZ nie zapewniono prawidłowej 
realizacji TDT. Zespół zlecił 
prowadzenie zajęć Izbie Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Kielcach, pomimo 
że nie była wskazana w art. 117 ust. 2c 
ustawy Prawo oświatowe, jako podmiot 
uprawniony do prowadzenia TDT,

–   w umowie zawartej z Izbą Rzemieślników 
CKZ nie zapewniło sobie możliwości 
sprawowania nadzoru nad realizacją TDT.  
W konsekwencji żaden z badanych trzech 
turnusów nie został przeprowadzony 
we właściwym wymiarze godzin, 
a kompletny program opracowano  
tylko dla jednego. Skierowania na TDT  
oraz wykazy zaświadczeń z odbytych TDT 
nie zawierały wszystkich wymaganych 
informacji, a także zawierały dane 
niezgodne ze stanem faktycznym 
w zakresie dotyczącym placówki 
prowadzącej turnusy,

–   zasady organizacji TDT określono 
w statucie Zespołu w sposób niezgodny 
przepisami.
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Lp.

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

i zastosowana ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

3. Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
w Kielcach  
„CK Technik”

Ocena w formie 
opisowej

–   W CKZ zapewniono w większości 
prawidłowe warunki organizacyjne 
i materialne do realizacji PNZ,

–   zajęcia praktyczne prowadzili nauczyciele  
o właściwych kwalifikacjach, 

–   dokumentacja kształcenia była prowadzona 
rzetelnie, zapewniono również właściwy 
nadzór nad zajęciami praktycznymi. 

–   Centrum aktywnie prowadziło współpracę  
z pracodawcami oraz przyjęło dokumenty 
wewnętrzne związane z prowadzoną 
działalnością edukacyjną, 

–   w Centrum prawidłowo zorganizowano 
kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a 
pkt 5 ustawy Prawo oświatowe,

–   przepisy dotyczące organizacji pracy 
placówki w czasie pandemii były 
w większości przestrzegane,

–   prawidłowo prowadzono gospodarkę 
finansową.

–   Realizacja PNZ nie została poprzedzona 
podpisaniem umowy, o której mowa  
w art. 120 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

–   statut jednostki nie został opracowany  
w pełni prawidłowo,

–   nie zachowano zalecanej liczebności grup 
na zajęciach praktycznych,

–   zaświadczenia o ukończeniu, wydane 
uczestnikom dwóch kursów nie były 
prawidłowe,

–   uczniom badanych klas nie zapewniono 
odzieży ochronnej i środków ochrony 
indywidualnej, przysługujących na danym 
stanowisku pracy podczas realizacji PNZ,

–   nie podjęto dotychczas skutecznych 
działań, by wykorzystać potencjał Centrum, 
tj. nie były zupełnie wykorzystywane 
pracownie (pięć), w których zgromadzono 
kosztowne i nowoczesne urządzenia 
np. centra frezerskie i obróbcze sterowane 
numerycznie, sprzęt komputerowy  
oraz urządzenia do wspomagania 
pomiarów i kontroli jakości (o wartości  
ok. 3 mln zł).

4. Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
w Zespole Szkół 
Technicznych  
im. Armii Krajowej 
w Skarżysku-Kamiennej

Ocena w formie 
opisowej

–   Centrum organizowało PNZ dla uczniów 
wszystkich szkół z terenu  
Skarżyska-Kamiennej, prowadzących 
kształcenie zawodowe, 

–   dla części nauczanych zawodów w ramach 
PNZ zapewniono właściwe warunki 
organizacyjne i materialne,

–   zajęcia praktyczne prowadzili nauczyciele  
o właściwych kwalifikacjach, 

–   przepisy dotyczące organizacji pracy  
tej placówki w czasie pandemii w zasadzie 
były przestrzegane,

–   dyrektor ZST podejmował działania 
zmierzające do uzyskania dodatkowych 
środków na funkcjonowanie Centrum.

–   Pracownia samochodowa nie posiadała 
pełnego wyposażenia wymaganego 
do realizacji kształcenia w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych, 

–   liczebność grup realizujących kształcenie 
praktyczne w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie nie była w adekwatna 
do liczby wyposażonych stanowisk 
w warsztatach szkolnych, w których 
zajęcia te realizowano,

–   dane jednego KKZ (BD.29) zostały 
nierzetelnie wprowadzone do arkusza 
organizacyjnego Szkoły,

–   termin zakończenia jednego KKZ 
zaplanowano niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

–   rozkład zajęć tego kursu był niezgodny  
z deklarowaną zaoczną formą zajęć,

–   program nauczania KKZ nie zawierał 
niektórych elementów wymaganych 
rozporządzeniem Ministra Edukacji 
przepisami,

–   dokumentacja KKZ prowadzona była 
nierzetelnie, bowiem nieprawidłowo 
dokumentowano liczbę przydzielonych 
nauczycielom godzin przedmiotów, 
faktyczną ich realizację, frekwencję 
uczniów, tematy zajęć, nie zawarto 
też podsumowania godzin faktycznie 
zrealizowanych przedmiotów, określonych 
w programie nauczania,

–   nieprawidłowo prowadzono dzienniki 
dwóch z pięciu grup objętych badaniem,

–   w dzienniku jednej z grup realizujących 
PNZ nie zamieszczono kompletnej listy 
uczniów,

–   uczniom badanych klas nie zapewniono 
odzieży ochronnej i środków ochrony 
indywidualnej, przysługujących na danym 
stanowisku pracy podczas realizacji PNZ.
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Lp.

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

i zastosowana ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

5. Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
w Zespole Szkół  
im. Stanisława Staszica  
w Staszowie

Ocena w formie 
opisowej

–  W Centrum zapewniono nowoczesne  
i odpowiednie do rodzaju wykonywanej 
działalności pomieszczenia i wyposażenie 
dydaktyczne,

–   zatrudniona w tych placówkach kadra 
posiadała wymagane kwalifikacje, 
umożliwiono jej też doskonalenie zawodowe 
oraz wdrożono szkolenia branżowe,

–   w Centrum i w Zespole Szkół przygotowano 
ofertę edukacyjną, dostosowaną tylko 
do lokalnego rynku pracy,

–   przepisy dotyczące organizacji pracy  
tej placówki w czasie pandemii w zasadzie  
były przestrzegane, 

–   zapewniono w Centrum prawidłową liczbę 
godzin kształcenia zarówno w przypadku 
PNZ jak i TDT,

–   prawidłowo prowadzono dokumentację PNZ,
–   w Centrum sporządzano rzetelnie plany 
finansowe i przedkładano je do zatwierdzenia 
organowi prowadzącemu.

–  Na rok szkolny 2020/2021 nie opracowano 
programu realizacji doradztwa 
zawodowego dla Zespołu Szkół,

–   w przypadku trzech badanych turnusów 
dokumentacja była prowadzona 
nierzetelnie,

–   nieprawidłowo wystawiano zaświadczenia  
o ukończeniu TDT, 

–   od 1 września 2020 r. dochody 
z tytułu odpłatności uczestników 
za turnusy gromadzono nieprawidłowo 
na wydzielonym rachunku dochodów 
i wydatkowano 40 500 zł  
bez wymaganego upoważnienia.

6. Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
w Starachowicach 

Ocena w formie 
opisowej

–  W Centrum zapewniono nowoczesne  
i w dużej części odpowiednie do rodzaju 
wykonywanej działalności pomieszczenia 
i wyposażenie dydaktyczne,

–   oferta edukacyjna przygotowana przez CKZ 
wpisywała się w potrzeby lokalnego rynku 
pracy i umożliwiała zdobycie kwalifikacji 
na licznych KKZ, 

–   kadra zatrudniona w Centrum miała 
wymagane kwalifikacje i umożliwiano jej 
doskonalenie zawodowe,

–   przestrzegano przepisów dotyczących 
organizacji pracy placówki w czasie trwania 
pandemii.

–   w Centrum prawidłowo prowadzono 
gospodarkę finansową i rzetelnie 
wprowadzano dane o liczbie uczestników KKZ 
do SIO,

–   podejmowano aktywne działania na rzecz 
uzyskania dodatkowych środków 
finansowych, w tym ze źródeł unijnych,

–   Centrum zapewniło odpowiednią liczebność 
grup uczestników KKZ, zapewniono 
prawidłową liczbę godzin, programy KKZ 
i rzetelnie prowadzono dokumentację  
tych form kształcenia,

–   uczniom badanych klas w zawodzie 
mechanik samochodowy zapewniono odzież 
ochronną i środki ochrony indywidualnej, 
przysługujące na danym stanowisku pracy 
podczas realizacji PNZ. 

–  Liczba wyposażonych stanowisk 
w pracowniach, w których realizowano 
zajęcia praktyczne w zawodach 
mechatronik i mechanik pojazdów 
samochodowych nie była adekwatna 
do liczebności grup realizujących w nich 
kształcenie praktyczne,

–   brakowało części obligatoryjnego 
wyposażenia pracowni,

–   plan nadzoru pedagogicznego nie zawierał 
wszystkich wymaganych elementów, 

–   rozkład zajęć trzech objętych badaniem 
szczegółowym KKZ, które rozpoczęły się  
w kontrolowanym okresie, był niezgodny  
z deklarowaną zaoczną formą zajęć, 

–   w CKZ nie egzekwowało od słuchaczy 
ww. kursów wymaganych dokumentów,  
w szczególności zaświadczeń lekarskich,

–   słuchacze tych kursów oceniani byli 
niezgodnie z wymogami regulaminu KKZ, 
a ewidencja zaświadczeń o ukończeniu KKZ 
nie zawierała daty jego wydania.
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Lp.

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

i zastosowana ocena 
kontrolowanej 

działalności

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

7. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Ocena w formie 
opisowej

–  W Centrum zapewniono nowoczesne  
i w dużej części odpowiednie do rodzaju 
wykonywanej działalności pomieszczenia 
i wyposażenie dydaktyczne,

–  oferta edukacyjna przygotowana przez CKZ 
wpisywała się w potrzeby lokalnego rynku 
pracy i umożliwiała zdobycie kwalifikacji 
na licznych KKZ, 

–  kadra zatrudniona w Centrum miała 
wymagane kwalifikacje i umożliwiano jej 
doskonalenie zawodowe,

–  przestrzegano przepisów dotyczących 
organizacji pracy placówki w czasie trwania 
pandemii.

–  w Centrum prawidłowo prowadzono 
gospodarkę finansową i rzetelnie 
wprowadzano dane o liczbie uczestników 
KKZ do SIO,

–  prawidłowo stosowano zwolnienia z zajęć 
lub z praktyk zawodowych, a dokumentacja 
PNZ prowadzona była rzetelnie, 

–  programy nauczania spełniały wymogi 
określone w rozporządzeniu w sprawie KU.

–  Liczba wyposażonych stanowisk 
w pracowni elektrycznej i cukierniczej 
nie była adekwatna do liczebności 
grup realizujących w nich kształcenie 
praktyczne,

–  rozkład zajęć wszystkich KKZ, które 
rozpoczęły się w kontrolowanym okresie 
był niezgodny z deklarowaną zaoczną 
formą zajęć,

–  stwierdzono liczne przypadki nierzetelnego 
prowadzenia dzienników KKZ objętych 
szczegółowym badaniem, a dla jednego 
słuchacza nieprawidłowo obliczono 
frekwencję podczas zajęć,

–  ewidencja zaświadczeń o ukończeniu KKZ 
nie zawierała wszystkich wymaganych 
elementów.

8. Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Morawicy 

–  W Centrum prawidłowo zorganizowano 
kształcenie zawodowe, przyjmując 
wymagane prawem dokumenty i regulacje 
wewnętrzne, 

–  oferta CKZiU kształtowana była  
m.in. w oparciu o analizę potrzeb rynku 
pracy, z uwzględnieniem specyfiki Centrum, 
ukierunkowanego we wcześniejszej 
działalności na kształcenie medyczne,

–  szkoła dysponowała kadrą o wymaganych 
kwalifikacjach ze znacznym udziałem osób, 
które miały praktyczne doświadczenie 
branżowe. Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne było objęte nadzorem 
pedagogicznym, a kadrze umożliwiono 
doskonalenie zawodowe, 

–  w Centrum prawidłowo prowadzono 
gospodarkę finansową, 

–  CKZiU zapewniło prawidłową liczebność 
grup uczestników KKZ oraz liczbę godzin 
kształcenia na kursach i w PNZ, 

–  dokumentację PNZ prowadzono prawidłowo, 
właściwie stosowano zwolnienia z zajęć 
lub z praktyk zawodowych, a programy 
nauczania spełniały wymogi określone 
przepisach.

–  Kontrola ujawniła nieprawidłowość, 
polegającą na realizacji praktyk 
zawodowych w podmiotach zewnętrznych 
w niepełnym wymiarze czasu przez 
sześciu spośród 10 słuchaczy, których 
dokumentację objęto badaniem,  
przy czym ograniczenie to nie wpłynęło 
na zaliczenie praktyk.
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 1a ustawy Prawo oświatowe, kształcenie usta-
wiczne jest prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach dla 
dorosłych, szkołach branżowych II stopnia, szkołach policealnych, a także 
w formach pozaszkolnych realizowanych przez szkoły prowadzące kształ-
cenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 
zawodowego w następujących formach pozaszkolnych: 1) kwalifikacyjny 
kurs zawodowy; 2) kurs umiejętności zawodowych; 3) kurs kompetencji 
ogólnych; 4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowni-
ków; 5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa rozporządzenia regulujące 
warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w for-
mach pozaszkolnych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozasz-
kolnych i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(rozporządzenie w sprawie KU).

Zgodnie z § 31 rozporządzenia w sprawie KU, kształcenie ustawiczne 
na KKZ odbywające się według programu nauczania uwzględniającego 
podstawę programową z 2019 r. prowadzi się od dnia 1 września 2020 r. 
na podstawie przepisów tego rozporządzenia. Kształcenie ustawiczne 
na KKZ odbywające się według programu nauczania uwzględniającego 
podstawę programową z 2017 r., prowadzi się do dnia 31 grudnia 2020 r. 
na podstawie przepisów tego rozporządzenia z tym, że:

1)  KKZ jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego 
podstawę programową z 2017 r., dotyczącą jednej kwalifikacji;

2)  minimalna liczba godzin kształcenia na KKZ jest równa minimalnej 
liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie pro-
gramowej z 2017 r. dla danej kwalifikacji, z tym że w przypadku KKZ 
prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształce-
nia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby 
godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej 
z 2017 r. dla danej kwalifikacji;

3)  informacja, o której mowa w § 9, dotycząca danych, o których mowa 
w § 9 pkt 2, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kla-
syfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem 1 września 2019 r., oraz nazwę i oznaczenie kwalifika-
cji, zgodnie z podstawą programową z 2017 r., w której jest prowadzone 
kształcenie;

4)  program nauczania zawiera wymagania wstępne dla słuchaczy KKZ, 
uwzględniające szczegółowe uwarunkowania lub ograniczenia zwią-
zane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej 
w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

Kształcenie 
ustawiczne w formach 
pozaszkolnych – formy, 
warunki i organizacja

Kursy kwalifikacji 
zawodowych
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5)  ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 5 ustawy 
reformującej kształcenie zawodowe.

W § 32 rozporządzenia w sprawie KU określono zasady kształcenia usta-
wicznego na KUZ, a w § 33 – na KKO.

Zgodnie z art. 4 pkt 35c ustawy Prawo oświatowe, TDT to forma kształ-
cenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakre-
sie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program 
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą 
być prowadzone przez:
1)  publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, 

z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których 
kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do któ-
rych należą zawody, w których kształci szkoła;

2)  publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego (art. 117 ust. 2c 
ustawy Prawo oświatowe)

W § 34 rozporządzenia w sprawie KU określono zasady kształcenia usta-
wicznego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracow-
ników.

Stosownie do § 35 rozporządzenia w sprawie KU, kształcenie ustawiczne 
w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 Prawa oświa-
towego, prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów 
tego rozporządzenia.

W § 23 rozporządzenia w sprawie KU określono warunki, jakie zapewnić 
muszą podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkol-
nych. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli116, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela lub 
prowadzenia zajęć w placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach 
kształcenia zawodowego posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane 
do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3, § 4, § 6 lub § 15 
tego rozporządzenia dotyczące przedmiotu lub zajęć, które prowadzi.

Zasady prowadzenia dokumentacji poszczególnych form kształcenia usta-
wicznego oraz elementy obligatoryjne, które zawierać powinien program 
nauczania, w tym sposoby potwierdzania uzyskanych efektów kształcenia 
określono w § 24 i 25 rozporządzenia w sprawie KU.

PNZ może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, w cen-
trach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach 
szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego, a także (od 1 września 
2019 r.) za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozu-
mień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki 

116  Dz. U. z 2020 r. poz. 1289.

Kursy umiejętności 
zawodowych 

i kompetencji ogólnych

Turnusy dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych 
pracowników

Praktyczna nauka 
zawodu
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samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach 
programów edukacyjnych Unii Europejskiej (art. 120 ust. 1 i 1a Prawa 
oświatowego). 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu, które zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy 
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zachowuje moc do czasu 
zakończenia kształcenia w dotychczasowej szkole policealnej dla dzieci 
i młodzieży oraz dotychczasowej szkole policealnej dla dorosłych oraz roz-
porządzeniu w sprawie PNZ.

Kwestie dokumentowania przebiegu PNZ reguluje rozporządzenie w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki doku-
mentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (§ 8 i 11 rozporządzenia w sprawie PNZ). 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie ograniczenia funk-
cjonowania jednostek, w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek sys-
temu oświaty, w tym Centrów. Ograniczenia te objęły także PNZ. Zgodnie 
z § 3a ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek, w okresie od 25 marca do 24 maja 2020 r. zadania jednostek 
systemu oświaty były realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (ust. 1). W przypadku, gdy zadania jednostki 
systemu oświaty nie mogły być realizowane w sposób, o którym mowa 
w ust. 1, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 
ustalał inny sposób realizowania tych zadań i informował o tym organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny (ust. 2). 

Od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszczono realizację 
kształcenia praktycznego w ramach kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzy-
skaniu zgody słuchacza lub uczestnika formy pozaszkolnej, lub zgody jego 
rodzica (ust. 4). 

Z dniem 18 maja, a następnie, w wyniku zmiany z 4 czerwca 2020 r. 
brzmienie tego przepisu ponownie uległo modyfikacji: w okresie od dnia 
25 marca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu 
oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, były realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 (kształce-
nie praktyczne w formach pozaszkolnych) oraz § 3 pkt 2–2e i 4–7, które 
szczegółowo opisano poniżej. Od 1 czerwca zastrzeżenie dotyczyło także 
§ 3 pkt 2 f–h. Od 29 czerwca uchylono zapisy § 3a ust. 1, 2–3b. Ustęp 2 przy-
jął brzmienie: w okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 
2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 
i 1a, mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2–2i i 7. Z kolei § 3a 
ust. 4 zyskał brzmienie: W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 
31 sierpnia 2020 r. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 
z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pra-
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cowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, mogło być 
realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyska-
niu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przy-
padku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody 
jego rodzica. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie ogranicze-
nia funkcjonowania jednostek, ograniczenie funkcjonowania od 1 czerwca 
2020 r. nie dotyczyło branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć prak-
tycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocia-
nymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach,  
a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jeżeli zgodę na udział w tych zaję-
ciach wyraził jego rodzic. 

W okresie od 1 czerwca do 29 czerwca, zgodnie z § 2 ust. 2d, w przypadku 
uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będą-
cych młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział 
w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie 
wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia, obowiązywało czasowe ogranicze-
nie, o którym mowa w ust. 1 i 1a. Od 29 czerwca ograniczenie to nie obo-
wiązywało branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla 
uczniów będących młodocianymi pracownikami (bez względu na uzyskanie 
lub nie zgody ucznia lub jego rodzica).

Do 28 czerwca 2020 r. praktyczną naukę zawodu oraz staże uczniowskie 
można było prowadzić tylko w szkołach i klasach wskazanych w obowiązu-
jącym w tym okresie § 3 pkt 2a–2h rozporządzenia, a w pozostałych przy-
padkach zajęcia ulegały zawieszeniu. W czasie ferii letnich (do 31 sierpnia 
2020 r.), zgodnie z § 3 rozporządzenia możliwa była realizacja zaplano-
wanych w tym okresie zajęć praktycznych (pkt 2b, 2g, 2h) i praktyk zawo-
dowych (pkt 2a i 2f) przez uczniów wszystkich klas szkół zawodowych, 
staży uczniowskich przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących 
młodocianymi pracownikami i uczniów technikum (pkt 2d), a także zajęć 
w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach progra-
mów edukacyjnych Unii Europejskiej (pkt 2i). Udział w zajęciach wymagał 
zgody ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego. Zmiany te szczegółowo 
opisano poniżej.

Od 18 maja § 3 pkt 2 otrzymał brzmienie, zgodnie z którym: w przypadku 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również 
stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy Prawo oświatowe, 
oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowa-
nej przez szkołę, z wyłączeniem:
a)  praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2e (brzmienie obo-

wiązujące do 31 maja; 
od 1 czerwca: a) praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2f),
b)  zajęć praktycznych dla uczniów semestrów programowo najwyższych 

szkół policealnych, o których mowa w pkt 2b;
c)  zajęć praktycznych nauki jazdy dla uczniów klas programowo naj-

wyższych branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodzie, 
dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie, określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2. Prawo oświa-
towe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., 
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przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojaz-
dem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silniko-
wym, o których mowa w pkt 2c (zapis uchylono z dniem 1 czerwca);

d)  staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d.
W punkcie 2a okres realizacji praktyk zawodowych przedłużono do 28 czerwca. 
Ponadto dodano punkty 2b–2e, dopuszczające realizację: zajęć praktycznych 
przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, 
zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. c, przez uczniów klas pro-
gramowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, stażu uczniowskiego 
przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia 
i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych i praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników 
u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warun-
kiem było uzyskanie zgody ucznia lub rodzica. 

Ponadto z dniem 1 czerwca, w § 3 pkt 2 dodano podpunkty e i f:
e)  zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżo-

wych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o któ-
rych mowa w pkt 2g;

f)  zajęć praktycznych nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształ-
cących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształ-
cenia w zawodzie, określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 47 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyska-
nia umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o których mowa 
w pkt 2h.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. w § 3 uchylono pkt 2c i 2e, a dodano pkt 2f–2h 
(dopuszczając możliwość realizacji praktyk zawodowych do 28 czerwca 
przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, 
przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia 
niebędących młodocianymi pracownikami, realizacji zajęć praktycznych, 
o których mowa w pkt 2 lit. f, przez uczniów klas III techników, po uzyska-
niu zgody ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego).

Od 29 czerwca w § 3 pkt 2–2i uzyskał brzmienie:
2)  w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie 

nie dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich:
a) praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2f,
b)  zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych, o których mowa 

w pkt 2b,
c) staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d,
d)  zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędą-

cych młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,
e)  zajęć praktycznych dla uczniów techników, o których mowa 

w pkt 2h,
f)  zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach 

programów edukacyjnych Unii Europejskiej, o których mowa 
w pkt 2i.
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2a)  dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez 
uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku 
niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2b)  dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów 
szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepeł-
noletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2c) (uchylony);
2d)  dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów 

branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami 
i uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełno-
letniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2e) (uchylony);
2f)  dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów 

techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego 
ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2g)  dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa 
w pkt 2 lit. d, przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących 
młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przy-
padku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2h)  dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa 
w pkt 2 lit. e, przez uczniów techników po uzyskaniu zgody ucznia,  
a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego 
rodzica;

2i)  dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. f, 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), lub w ramach programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przy-
padku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

Zgodnie z § 3a pkt 4 rozporządzenia w sprawie ograniczenia funkcjo-
nowania, w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. 
kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych mogło być realizowane w miejscu prowadzenia 
danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika 
danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub 
uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. kształ-
cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyłączeniem turnusów 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów 
będących młodocianymi pracownikami, mogło być realizowane w miejscu 
prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub 
uczestnika danej formy pozaszkolnej lub jego rodzica. 

Zasady uzupełniania kształcenia praktycznego realizowanego w formach 
pozaszkolnych określono w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegól-
nych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek. 

Kształcenie 
ustawiczne w formach 
pozaszkolnych 
(KKZ, KUZ, KKO,  
inne kursy)
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Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowa-
nia w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, orga-
nizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach 
kształcenia zawodowego – zawieszono je na okres od dnia 16 marca 2020 r. 
do dnia 28 czerwca 2020 r. Przepis ten uchylono z dniem 29 czerwca. Zgod-
nie z obowiązującym do 28 czerwca § 3a ust. 1 rozporządzenia, turnusy 
prowadzi się w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, a jeśli nie jest to możliwe, dyrektor szkoły/placówki ustala, 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, inny sposób realizowania turnu-
sów i informuje o tym organ nadzoru pedagogicznego (§ 3a ust. 2 uchylony 
został z dniem 29 czerwca).

Na podstawie § 13 pkt 7 (uchylonego z dniem 1 września 2020 r.) rozpo-
rządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań, nie miał zastosowania § 23 
ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie KU dotyczący turnusów dokształ-
cania młodocianych. Oznacza to, że zajęcia realizowane z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość mogą być także zaliczane 
za pomocą tych metod oraz w tej formie mogą odbywać się także turnusy 
dokształcania. Natomiast nie można on-line prowadzić zajęć praktycznych.

Zgodnie z art. 223 ust. 1 uofp, samorządowe jednostki budżetowe pro-
wadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, dochody 
określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu teryto-
rialnego gromadzą na wydzielonym rachunku.

Formy nadzoru pedagogicznego dyrektora, o którym mowa w art. 60 ust. 7 
ustawy Prawo oświatowe i sposób jego sprawowania określono w § 5, § 22 
i § 23 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Zasady określania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli szkoły reguluje § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu 
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

W art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe wskazano, że kurator wyko-
nuje politykę oświatową państwa, której koordynatorem i realizatorem, zgod-
nie z art. 43, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Stosownie 
do art. 51 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, kurator opiniuje arkusze organizacji publicz-
nych szkół i placówek. Tryb pracy nad tymi dokumentami określono w § 6 
załącznika nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki oraz 
publicznego centrum kształcenia zawodowego i placówek kształcenia usta-
wicznego117 (dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów). 

Tryb i terminy realizacji poszczególnych czynności związanych z opra-
cowywaniem, opiniowaniem i zatwierdzeniem arkuszy organizacji okre-
śla § 6 ust. 1 załącznika nr 1 i załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie 
ramowych statutów oraz § 17 ust. 4–7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

117  Dz. U. poz. 320
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Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (w sytuacji, gdy Centrum wcho-
dzi w skład zespołu placówek).

Stosownie do art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny sprawuje kontrolę nad posiadaniem przez 
nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych 
im zajęć, a także realizacją podstaw programowych i ramowych planów 
nauczania.

W § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego zawarto 
obowiązek opracowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego. Zasady prowadzenia 
kontroli określają § 13–14 tego rozporządzenia. Zasady prowadzenia ewalu-
acji reguluje § 6–12 rozporządzenia, a monitorowania – § 19a i 19b. Zasady 
i terminy opracowania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego 
w poprzednim roku szkolnym określa § 21 rozporządzenia w sprawie nad-
zoru pedagogicznego. W art. 118 ustawy Prawo oświatowe określono pro-
cedurę przyznawania akredytacji i warunki jej uzyskania przez placówkę 
lub centrum.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1327, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082).

4. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2245, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 
poz. 622, ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U. poz. 316, ze zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. 
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki oraz publicznego 
centrum kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego 
(Dz. U. poz. 320).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
poz. 652).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 
2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.).

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).
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16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 
poz. 860, ze zm.).

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373).

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, ze zm.).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 410, ze zm.); utraciło moc z dniem 1 września 2020 r.

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, ze zm.); utraciło moc z dniem 29 marca 
2021 r.
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6.4. 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. Minister Edukacji i Nauki 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Rzecznik Praw Dziecka
9. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
11. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 52 92 638, sekretariat.minister@mein.gov.pl, 
www.mein.gov.pl 

Warszawa,  27 września 2021 r. 
DKA-WKO.0913.1.2021.AL 

Pan 
Marian Banaś 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

Szanowny Panie Prezesie, 

stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1200), przedstawiam stanowisko do Informacji 
o wynikach kontroli NIK P/21/071 pn. Centra kształcenia praktycznego,
ustawicznego i zawodowego w województwie świętokrzyskim”.

Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli skierowała do Ministra 
Edukacji i Nauki wniosek de lege ferenda o podjęcie działań mających na celu 
zmianę art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania do wydania rozporządzenia określającego sposób podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego, poprzez uwzględnienie w zakresie upoważnienia zróżnicowania 
kwot przeznaczonych na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
w oparciu o prognozę zapotrzebowania pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b 
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 
Wniosek powyższy, w opinii MEiN, wydaje się nieuzasadniony. 
System edukacji osób dorosłych, zdefiniowany w art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe1 (dalej: Prawo oświatowe) jako 
kształcenie ustawiczne, obejmuje kształcenie w szkołach dla dorosłych2, 
branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także w formach 
pozaszkolnych (na kursach).  
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szczególną formą pozaszkolną, 
wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw3, która zastąpiła dawne szkoły 
zawodowe dla dorosłych. Poprzez kształcenie na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, osoby, które spełniły obowiązek szkolny, mogą uzyskać 

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 
2 Obecnie funkcjonują dwa typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa dla dorosłych i liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych. 
3 Dz.U. Nr 205, poz. 1206, z późn. zm. 
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kwalifikacje w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego4.  
W szczególnych przypadkach, wskazanych w art. 36 ust. 12 ustawy Prawo 
oświatowe i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 tej ustawy, 
poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą spełniać 
obowiązek nauki osoby niepełnoletnie5. Zapewnienie warunków prowadzenia 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest zadaniem oświatowym powiatu6. 
Finansowanie kształcenia zawodowego jest przedmiotem szczegółowych analiz 
w ramach, wdrażanej stopniowo, reformy szkolnictwa branżowego, zarówno 
w odniesieniu do edukacji młodzieży, jak i osób dorosłych. Z oczywistych 
względów, sposoby i źródła finansowania w obu tych obszarach muszą być 
zróżnicowane, nie tylko ze względu na specyfikę kształcenia uwzględniającego 
potrzeby i możliwości odpowiednio uczniów lub słuchaczy, ale także 
konieczność stosowania adekwatnych i skutecznych mechanizmów 
zapewniania jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz potrzeby 
zharmonizowania szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy.  
Celem nadrzędnym edukacji zawodowej w szkołach ponadpodstawowych, 
w których jest realizowany obowiązek nauki, jest przygotowanie absolwentów 
tych szkół do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły. Zatem kwestią 
kluczową jest zapewnienie tym szkołom możliwości uruchamiania kształcenia 
w zawodach najbardziej przydatnych na rynku pracy, nawet w przypadku 
wysokich kosztów kształcenia. Z tego względu od 2019 roku w algorytmie 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego wprowadzono zróżnicowanie kwot ustalanych 
na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozę 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  
Wprowadzenie analogicznego mechanizmu w odniesieniu do naliczania kwot 
subwencji ustalanych dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
nie wydaje się zasadne. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bowiem 
przeznaczone, co do zasady, dla osób już funkcjonujących na rynku pracy, 
którym należy zapewnić przede wszystkim możliwość uzupełnienia 
lub uaktualnienia posiadanych umiejętności zawodowych. Z tego względu, 
w sposobie finansowania kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
zastosowano kryterium jakościowe naliczania dodatkowej kwoty subwencji 
za efekty, tj. na słuchaczy, którzy po ukończeniu kursu zdali egzamin 
zawodowy.  
W przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego7, w algorytmie 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego, niezależnie od wagi stosowanej do naliczania kwot 
subwencji dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przewiduje się 
                                            
4 Art. 4 pkt 30 i 31 ustawy Prawo oświatowe. 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których 
do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, 
oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać 
obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. poz. 1562). 
6 Art. 11 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. 
7 Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm. 
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odrębną wagę do naliczania kwot subwencji dla tych słuchaczy kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, którzy zdali egzamin z kwalifikacji nauczanej na danym 
kursie8. Taki sposób finansowania skłania organizatorów kursów do 
zapewniania wysokiej jakości kształcenia ukierunkowanego na spełnianie 
potrzeb i oczekiwań słuchaczy niepodlegających obowiązkowi nauki. Nie bez 
znaczenia jest przy tym okoliczność, iż kształcenie słuchaczy na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez jednostki systemu 
oświaty9 jest realizowane przy wykorzystaniu tej samej infrastruktury 
technodydaktycznej i tych samych zasobów kadrowych co kształcenie uczniów 
w danej szkole (placówce).  

W odniesieniu do dwóch pozostałych wniosków NIK, o: 
1) podjęcie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zasad 

organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formie zaocznej 
oraz prawidłowego wykorzystywania formy indywidualnych konsultacji 
w ramach turnusów dokształcania młodocianych pracowników; 

2) uwzględnienie zagadnień kształcenia ustawicznego i dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników w ramach zadań z zakresu 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty; 

przedstawiam poniższą informację.  
Działania informacyjne i szkoleniowe dotyczące zasad organizowania 
kształcenia w formach pozaszkolnych są podejmowane na bieżąco w ramach 
zadań realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Podniesione 
w przedmiotowej Informacji o wynikach kontroli kwestie, dotyczące prowadzenia 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formie zaocznej oraz wykorzystywania 
formy indywidualnych konsultacji w ramach turnusów dokształcania 
młodocianych pracowników, zostaną uwzględnione w działaniach 
szkoleniowych ORE realizowanych w kolejnym roku szkolnym.  
W ramach prac obejmujących ustalenie podstawowych kierunków realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, w tym zadań z 
zakresu nadzoru pedagogicznego10, rozważona zostanie potrzeba 
zobowiązania kuratorów oświaty do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
zbadania zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników w publicznych branżowych szkołach 
I stopnia oraz publicznych i niepublicznych centrach kształcenia zawodowego. 
 
 

Z poważaniem 

                                            
8 Vide: wagi P11 i P44 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 18 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2021 (Dz.U. poz. 2384). 
9 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
oświatowe. 
10 Art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. 

Przemysław Czarnek 
Minister 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


