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I. Dane identyfikacyjne 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 
Jelenia Góra (dalej: KPSW bądź Uczelnia) 

 

dr n. med. Wioletta Palczewska, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze od 1 września 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił: prof. dr hab. Marian 
Ursel, od 30 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r., (dalej: Rektor) 

 

1. Dostosowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
do wymogów obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych 
w kontekście zachodzących zmian współczesnego rynku pracy. 

2. Zapewnienie warunków kadrowych w celu realizacji kształcenia 
na poszczególnych kierunkach studiów. 

3. Zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów. 

4. Gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi. 

 

Lata 2018-2020, do czasu zakończenia kontroli, tj. 21 lipca 2020 r., 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
(dalej: ustawa o NIK) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

1. Artur Urban, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 19457. 

2. Anna Łuczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/65/2020 z 6 maja 2020 r. 

3. Angelika Gagon, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/64/2020 z 6 maja 2020 r. 

(akta kontroli: t. I, str.1-4, t. IV, str. 365-366, t. XVII str. 328-330) 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia organizację i funkcjonowanie KPSW w latach 2018-2020. 
Uzasadnienie powyższej oceny stanowi zarówno liczba, jak i charakter 
nieprawidłowości, stwierdzonych w każdym obszarze poddanym kontroli. KPSW 
podjęła działania zmierzające do dostosowania swojej dzielności do wymogów 
obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych, w tym w wyznaczonym 
terminie i trybie uchwaliła Statut i Regulamin organizacyjny, dokonywała aktualizacji 
programów studiów do potrzeb rynku pracy oraz zapewniła warunki kadrowe dla 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Niemniej dokonując stosownych 
zmian Uczelnia m.in.: [1] nie realizowała obowiązków wynikających z aktów 
wewnętrznych w zakresie badań ankietowych oraz w zakresie kontroli zarządczej, 
[2] w wymaganym terminie nie dokonała okresowej oceny 25 nauczycieli akademickich, 
[3] w latach 2017-2019 w stosunku do 39 pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, wprowadzała do umów o pracę nieprawidłowy wymiar etatu. 
Ponadto Uczelnia posiadała plan podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
nauczycieli akademickich, a szacowany na ten cel budżet wynosił 100,0 zł na etat 
nauczyciela (z subwencji).  

Mimo, że KPSW zapewniła bazę naukowo-dydaktyczną dla kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów, w tym zrealizowała zadanie inwestycyjne 
dotyczące utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej: MCSM) 
wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu, to jednak nie uchroniła się w tym obszarze 
od licznych błędów, z których najważniejsze dotyczyły: [1] nieuzyskania zgody ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na zwiększenie liczby osób, które Uczelnia 
mogła przyjąć na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019, w sytuacji, gdy 
zwiększenie to wyniosło powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia w roku 
poprzednim, co było niezgodne z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym3 (dalej: UPSW), [2] niepoddawania obiektów nieużytkowanych 
i wyłączonych z eksploatacji okresowym kontrolom w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane4 (dalej: UPB), [3] zaniechania bądź 
podejmowania z opóźnieniem (nawet po upływie pięciu miesięcy od terminu zapłaty) 
działań windykacyjnych w stosunku do dłużników zalegających z opłatami z tytułu 
najmów, lub ograniczaniu się do wysłania jednego wezwania w sytuacji zalegania 
z płatnością przez okres nawet 200-260 dni, [4] zaniechania skierowania do windykacji 
bądź na drogę postępowania sądowego do czasu kontroli NIK zaległości w łącznej 
kwocie 163,8 tys. zł, powstałej z tytułu nieregulowania opłat za najem nieruchomości 
przy ul. Cieplickiej 19 w Jeleniej Górze, [5] nienaliczenia w pełni waloryzacji czynszu od 
jednego z kontrahentów, skutkującego pomniejszeniem uzyskanych przychodów przez 
KPSW w latach 2018-2019 co najmniej o 3,2 tys. zł, [6] niezapewnienia w pełni przez 
Rektora bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, stosownie do 
wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy i kształcenia5 (dalej: rozporządzenie z 30 października 
2018 r.), [7] stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia 
ludzkiego polegającego na niezabezpieczeniu pomieszczenia o złym stanie 
technicznym przed dostępem osób nieuprawnionych, [8] dopuszczenia do 
sporządzenia w sposób nierzetelny sylabusów przedmiotów w zakresie związanym ze 
wskazaniem w nich literatury, która nie była w pełni dostępna dla studentów KPSW, bez 
uwzględnienia udostępnionych przez bibliotekę KPSW zasobów bibliotecznych.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano opisową ocenę ogólną. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2090. 
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W zakresie gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi w KPSW, m.in.: 
[1] do 6 sierpnia 2020 r. nie wprowadzono do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 
2019 r. zwiększania subwencji w kwocie 400,0 tys. zł, mimo że środki te wpłynęły na 
konto Uczelni jeszcze w 2019 r., [2] poprzez przyjęty niewłaściwy sposób księgowania 
niewykorzystanej części dotacji na zadania związane ze wsparciem osób 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia w kwocie 14,4 tys. zł, na końcu 2018 r. 
zawyżono dodatni wynik finansowy Uczelni, co skutkowało koniecznością dokonania 
podziału zysku netto na dwie części i przeznaczenia go na fundusz zasadniczy oraz na 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: FWON), [3] niezgodnie 
z przeznaczeniem wydatkowano kwotę 27,6 tys. zł pochodzącą z dotacji na zadania 
związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 
w procesie przyjmowania i kształcenia na studiach, [4] nie zasięgnięto opinii 
właściwego organu samorządu studenckiego przy ustalaniu wysokości opłat za 
świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 oraz przy dokonywaniu 
podziału środków finansowych z dotacji na zadania związane ze świadczeniem pomocy 
materialnej dla studentów w latach 2018-2019, [5] nie zapewniono właściwego 
mechanizmu kontroli naliczania wysokości i  terminowości odsetek, w tym należnych od 
studentów, [6] nie zabezpieczono należycie interesu prawnego Uczelni w związku 
z planowaną realizacją inwestycji pn. Centrum Integracji Społecznej wspólnie 
z Miastem Jelenie Góra, co w konsekwencji doprowadziło do nieotrzymania 
dofinansowania na ww. zadanie, [7] w sposób budzący uzasadnione wątpliwości 
przeprowadzono proces rekrutacji pracowników na studia menedżerskie, stosując przy 
ocenie wniosków szkoleniowych pracowników, kryterium (jedno w czterech) 
skonstruowane w sposób nieprecyzyjny. 
NIK wskazuje także na słabość funkcjonującej w KPSW kontroli zarządczej, która nie 
zapewniła realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem i terminowy. 

 III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Dostosowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej do wymogów obowiązujących uregulowań 
prawnych i organizacyjnych w kontekście zachodzących 
zmian współczesnego rynku pracy 

1.1. Organizacja oraz zadania realizowane przez Uczelnię, określone zostały 
w Statucie KPSW (dalej: Statut), z 3 czerwca 2019 r.7, którego opracowanie i przyjęcie 
wynikało z wymogów art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce8 (dalej: PWU). Do 
zadań KPSW, zgodnie z § 5 Statutu należało: [1] prowadzenie kształcenia na studiach 
o profilu praktycznym, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, 
[2] prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych formach 
kształcenia, kształcenie i promowanie kadr Uczelni, [3]  stwarzanie osobom 
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię 
oraz kształcenie na Uczelni, [4]  wychowywanie studentów w poczuciu 
odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję naukową, [5] umacnianie zasad 
demokracji i poszanowania praw człowieka, [6] stwarzanie warunków do rozwoju 
kultury fizycznej studentów, [7] upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może 
być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Zmieniony uchwałą nr 49/2019 Senatu KPSW z 16 grudnia 2019 r., nr 28/2020 Senatu KPSW z 20 kwietnia 2020 r. 
i nr 31/2020 Senatu KPSW z 5 czerwca 2020 r.  
8 Dz. U z 2018 r. poz. 1669 ze zm. 
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i kultury, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
informacyjnych i archiwalnych, [8] działanie na rzecz społeczności lokalnych 
i regionalnych oraz [9] prowadzenie kształcenia specjalistycznego. Rektor Uczelni, 
zarządzeniem nr 29/2019 z 1 października 2019 r., w oparciu o przyjęty Statut, 
wprowadził także regulamin organizacyjny, określając w nim strukturę organizacyjną 
KPSW oraz zasady działania administracji. Uczelnia kształciła studentów na dwóch 
Wydziałach, tj.: Nauk Humanistycznych i Społecznych (dalej: WNHiS) oraz Nauk 
Medycznych i Technicznych (dalej: WNMiT). Ponadto w Uczelni funkcjonowały także 
komórki administracyjne, m.in. Dział Nauczania, Sekcja Kadr, Kwestura, Biuro Karier, 
Biuro Promocji oraz Dom Studenta. 

 (akta kontroli: t. I str. 5, 64-254) 

1.2. Utworzenie Rady Uczelni oraz sposób powoływania i odwoływania jej członków 
Senat KPSW określił w uchwale nr 3/2019 z 22 lutego 2019 r. Członków pierwszej 
Rady Uczelni Senat powołał 25 marca 2019 r., a ich kadencję ustalił na okres od 
1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 230 PWU. Uprawnienia Rady 
Uczelni9 polegały m.in. na opiniowaniu projektów statutu i strategii Uczelni oraz 
monitorowaniu gospodarki finansowej Uczelni (w tym zatwierdzaniu sprawozdania 
z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego). Do Rady 
Uczelni, na mocy uchwały Senatu nr 9/2019 z 25 marca 2019 r., powołano trzech 
przedstawicieli Uczelni, trzy osoby spoza Uczelni oraz przewodniczącego samorządu 
studenckiego. Przewodniczyła jej osoba spoza Uczelni. W dniu 24 maja 2019 r., 
uchwałą nr 1/2019, Rada Uczelni przyjęła regulamin zasad funkcjonowania.  

 (akta kontroli: t. I str. 64-93, 149-151, 255-256) 

1.3. Funkcje kierownicze w KPSW, zgodnie z § 9 Statutu, pełnili: Prorektor, dziekani, 
kierownicy katedr oraz Kanclerz. Rektor powoływał i odwoływał osoby na powyższe 
funkcje, w drodze zarządzenia, poza Kanclerzem, którego zatrudniał po zasięgnięciu 
opinii Senatu oraz samodzielnie podejmował decyzje o rozwiązaniu z nim stosunku 
pracy. Stosunek prawny łączący Kanclerza z Uczelnią określony został również w § 41 
pkt 4 Statutu. Wskazano, że Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor. 
Prorektor, dziekani oraz kierownicy katedr powołani zostali 1 października 2019 r., na 
podstawie zarządzeń Rektora KPSW10, natomiast Kanclerz Uczelni pozostawała 
w zatrudnieniu od 1 stycznia 1998 r. do 16 października 2017 r., a następnie została 
ponownie zatrudniona, z dniem 17 października 2017 r. na czas nieokreślony. 
Powołanie dziekanów współpracujących ze studentami, zostało w dniu 27 września 
2019 r. zaopiniowane pozytywnie, przez Przewodniczącą samorządu studenckiego, 
zamiast przez właściwy organ tego samorządu11, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli: t. I str.69-70, t. IV str. 335-365, 395-396, t.VI str. 151-154) 

1.4. Rektor zlecił przygotowanie projektu Strategii rozwoju KPSW, 
wewnątrzuczelnianemu zespołowi, a następnie przekazał Senatowi Uczelni do 
zaopiniowania. Senat KPSW, uchwałą nr 10/2012 z 23 kwietnia 2012 r., przyjął 
przedmiotową strategię na lata 2012-2020, a w 2017 r., dokonał jej aktualizacji12. 
W Strategii zdefiniowano trzy cele główne, z czego dwa dotyczyły dostosowania oferty 
edukacyjnej do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy oraz lokalnej 
społeczności, tj.: [1] Rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej – m.in. 
poprzez dostosowanie ośmiu kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy do końca 
2013 r. oraz utworzenie do końca 2016 r., czterech nowych kierunków, dopasowanych 
do potrzeb regionalnego rynku pracy, [2] Otwarcie się Uczelni na otoczenie społeczne 
                                                      
9 Określone w § 10 Statutu Uczelni – załącznik do obwieszczenia nr 1/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze, z dnia 
24 kwietnia 2020 r. 
10 Odpowiednio: Prorektor – Zarządzenie nr 37/2019 r., dziekani – Zarządzenie nr 30/2019 i 31/2019, kierownicy 
Katedr – Zarządzenie nr: 32/2029, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019. 
11 Pismo znak KG-135/32/2020 i KG-133/33/2020 z 27 września 2019 r.  
12 Uchwała Senatu KPSW nr 15/2017 z 22 maja 2017 r. 
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i gospodarcze poprzez: umocnienie do końca 2020 r. związku Uczelni 
z przedsiębiorcami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz 
stowarzyszeniami i fundacjami (zaplanowano podpisanie 60 porozumień). Trzeci cel 
zakładał wzmocnienie kadry dydaktycznej uczelni. Zmiana Strategii przedłużyła do 
końca 2018 r. termin dostosowania kierunków i objęła wszystkie kierunki, a plan 
utworzenia nowych kierunków studiów zmniejszono z trzech do jednego z nowym 
terminem realizacji – do końca 2019 r. Jak wskazał Prorektor, powyższe wynikało ze 
zmian na rynku pracy oraz zmniejszającego się budżetu KPSW. Ponadto, przyczynami 
wprowadzonych zmian były nieaktualne podstawy programowe, mało atrakcyjne 
specjalizacje oraz utworzenie dwóch wysokokosztowych kierunków, tj. pielęgniarstwa – 
studia drugiego stopnia oraz fizjoterapii.  

Strategia rozwoju Uczelni nie została poddana opiniowaniu przez Radę Uczelni, 
ponieważ, przepisy obligujące ustanowienie Rady Uczelni, wprowadzone zostały 
w 2018 r. Jak wskazał Prorektor, opracowanie nowej strategii, obowiązującej od 2021 r. 
pozostawiono nowym władzom Uczelni.  

Żaden z zaplanowanych celów głównych nie został w pełni zrealizowany. Jak wskazał 
Prorektor, przyczynami nieosiągnięcia zakładanych wskaźników były zmiany zarówno 
ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego, jak i przepisów dotyczących funkcjonowania 
Uczelni w związku z panującą pandemią. Istotną przyczyną był także ogólny spadek 
liczby studentów i depopulacja Kotliny Jeleniogórskiej, czy, jak w przypadku utworzenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, rezygnacja partnera projektu, tj. Urzędu Miasta 
Jelenia Góra. Ponadto według Prorektora wskaźnik dotyczący realizacji celu 
szczegółowego pn. kreowanie pozytywnego wizerunku, mierzony wzrostem liczby 
studentów i słuchaczy, być może nie został sformułowany szczęśliwie, gdyż dobry 
wizerunek Uczelni, to nie tylko wzrost liczby studentów. Raporty z realizacji planów 
działalności, nie wskazywały przyczyn nieosiągnięcia wyznaczonych wskaźników, 
o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli: t. I str. 5, 24-63, t. IV str. 334, 339-402, t. V str. 424-432, t. VI str. 25-29, 55-104) 

1.5. Zgodnie z wymogiem wynikającymi z art. 343 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce13 (dalej: UPSWiN), do systemu POL-on14, 
w ramach wykazu nauczycieli akademickich, zostały wprowadzone dane obejmujące 
imiona i nazwisko, numer PESEL, informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, 
stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora 
habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu 
uzyskanym za granicą, wymiar czasu pracy, informacje o kompetencjach 
i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu 
studiów. Przy wprowadzaniu niepełnych wymiarów etatu, w przypadku łącznie 39 osób, 
dokonano jego zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, pomimo że tak 
wprowadzony wymiar nie odpowiadał faktycznie zaplanowanym dla danego 
nauczyciela godzinom zajęć. Wymóg takiego postępowania wynikał z rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych 
przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym 
i Nauce POL-on15. Wymiar etatu zaokrąglano w dół, np. z 0,375 do 0,37.  

(akta kontroli: t. V str. 307, 433, t. VI str. 139-145, 184, 291-292, 360) 

1.6. Uczelnia w okresie objętym kontrolą kształciła studentów w sześciu dziedzinach 
nauki, tj.: [1] nauk humanistycznych, [2] nauk medycznych i nauk o zdrowiu, [3] nauk 
społecznych, [4] nauk ścisłych i przyrodniczych, [5] nauk inżynieryjno-technicznych, 
[6] nauk rolniczych oraz w 20 dyscyplinach naukowych16, zgodnie z załącznikiem do 
                                                      
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm. 
14 Zintegrowana sieć informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. 
15 Dz. U poz. 496. 
16 1.  Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, 2. Technologia żywności i żywienia, 3. Nauki o komunikacji społecznej 
i mediach, 4. Nauki o polityce i administracji, 5. Nauki o zarządzaniu i jakości, 6. Nauki prawne, 7. Nauki 
socjologiczne, 8. Psychologia, 9. Literaturoznawstwo, językoznawstwo, 10. Filozofia, 11. Informatyka techniczna 
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rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. 
w sprawie dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych17. 
Uczelnia nie prowadziła kształcenia w dziedzinach sztuki i dyscyplinach artystycznych. 
Jak wskazała Kierownik Działu Nauczania, według corocznych diagnoz 
zapotrzebowania rynku pracy na zawody deficytowe, w latach 2014-2020 zawody 
artystyczne były zawodami nadwyżkowymi. Ponadto, w sytuacji funkcjonowania 
w województwie dolnośląskim Akademii Sztuk Pięknych, prowadzenie kształcenia 
w powyższym zakresie wiązałoby się z trudnością pozyskania aplikantów 
i wykładowców tej dziedziny, wysokimi kosztami tworzenia pracowni oraz trudnościami 
z pozyskaniem zatrudnienia przez absolwentów. Studentom umożliwiono jednak 
kształcenie w powyższym obszarze, poprzez wprowadzenie powiązanych przedmiotów, 
w ramach poszczególnych kierunków kształcenia, np. na kierunku pedagogika 
wprowadzono przedmiot pn. pedagogika twórczości, a dla kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna – fotografię i komunikację wizualną.  
(akta kontroli: t. I str. 326-327, t. II str. 131-144, 463, t. III, str. 1-447, t. IV, str. 7-10, 397-398, t. V str. 145, 

319, 405-417, VI str. 397-420) 

1.7. W latach 2017/2018 i 2018/2019 kształcenie studentów odbywało się zarówno 
w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, a w roku 2019/2020 tylko 
stacjonarnych18. Jak wskazano w § 59 Statutu, Uczelnia prowadziła studia pierwszego 
i drugiego stopnia, studia inżynierskie, jednolite studia magisterskie oraz podyplomowe, 
a dodatkowo szkolenia i kursy specjalistyczne. Wszystkie kierunki studiów w KPSW 
były kierunkami o profilu praktycznym, z tym, że fizjoterapia w formie jednolitych 
studiów magisterskich, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna19, 
filologia20, pedagogika21, oraz wychowanie fizyczne22 i dietetyka23 w formie studiów 
pierwszego stopnia, a dodatkowo pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia. Studia 
inżynierskie dotyczyły kierunku edukacja informatyczno-techniczna. 

W związku ze zmianą zasad dotyczących kształcenia na kierunku pedagogika24 
o profilu wczesnoszkolna i przedszkolna, KPSW podjęła decyzję o rezygnacji 
z  kształcenia w ramach wspomnianego profilu na studiach pierwszego stopnia. 
Uczelnia wnioskowała także o utworzenie trzech nowych kierunków studiów, w tym: 
studiów magisterskich na kierunku ratownik medyczny, studiów inżynierskich – 
projektowanie i eksploatacja maszyn oraz studiów drugiego stopnia na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Polska Komisja Akredytacyjna (dalej: PKA) 
w wyniku dokonanej oceny programowej dla kierunku ratownik medyczny wydała opinię 
negatywną, a pozostałe dwa programy studiów pozostawały przedmiotem analizy PKA.  

Jak wskazała Dziekan WNMiT, średni czas uruchamiania nowego kierunku studiów, od 
momentu podjęcia decyzji przez Uczelnię do momentu uzyskania decyzji Ministra, 
wynosił około dziewięć miesięcy. W przypadku kierunku ratownik medyczny wniosek o 
zgodę na utworzenie kierunku został przekazany do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (dalej: Minister) 7 lutego 2020 r., a 6 czerwca 2020 r. Uczelnia uzyskała 
ocenę programową od PKA.  

                                                                                                                                            
i telekomunikacja, 12. Automatyka, elektronika i elektrotechnika, 13. Ekonomia i finanse, 14. Nauki 
o bezpieczeństwie, 15. Matematyka, 16. Nauki chemiczne, 17. Nauki fizyczne, 18. Inżynieria materiałowa, 
19. Pedagogika, 20. Nauki o kulturze fizycznej.  
17 Dz. U poz. 1818. 
18 Z uwagi na brak zainteresowania studiami niestacjonarnymi na kierunku pielęgniarstwo – drugiego stopnia. 
19 Profile wskazane w programach studiów: event i kreowanie wizerunku, produkcja medialna z elementami 
dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego, kreowanie wizerunku i reklama. 
20 Profile: filologia angielska nauczycielska, filologia angielska z językiem biznesu, filologia germańska z językiem 
biznesu oraz filologia germańska z realioznastwem. 
21 Profile: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego, resocjalizacja 
z kryminologią, resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych, pedagogika wczesnoszkolna 
i przedszkolna. 
22 Profile: animator czasu wolnego i trener personalny. 
23 Profile: dietoprofilaktyka i dietoterapia, dietetyka w rekreacji. 
24 Tj. wprowadzenia trybu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich. 
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 (akta kontroli: t. II str. 131-145, 17, 362, 464, t. III str. 1-447, t. V, str. 171-188, t. VI, str. 280-283, 436-
506) 

1.8. Uczelnia, w przyjętej Strategii, zawarła dwa cele odnoszące się do lokalnego rynku 
pracy i rozwoju lokalnej społeczności, tj.: Rozszerzenie i unowocześnienie oferty 
edukacyjnej Uczelni oraz Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze, 
zgodnie z danymi wskazanymi w pkt 1.4 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. Nadto 
Uczenia podejmowała aktywne działania w przedmiotowym zakresie. W okresie 
objętym kontrolą obowiązywało pięć porozumień zawartych przez KPSW z firmami 
działającymi w  regionie, w zakresie organizacji praktyk oraz dwie umowy w sprawie 
prowadzenia studiów25. W KPSW funkcjonował także Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz Dziecięcy.  

Uczelnia w ramach współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym 
zaangażowała pracodawców do współtworzenia programu studiów na planowanym 
kierunku, np. budowa i eksploatacja maszyn. Przedstawiciele interesariuszy 
zewnętrznych zasiadli także w Radzie Uczelni. Dodatkowo Uczelnia zawarła 
porozumienia w sprawie praktyk zawodowych dla studentów, jak i zebrała deklaracje 
przyjęcia na praktyki dla planowanego kierunku studiów. Ponadto KPSW, na podstawie 
umów zawartych z Urzędem Miasta Jelenia Góra oraz Urzędem Gminy Kamienna Góra 
prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dziecięcy. KPSW brała także udział 
w trzech projektach realizowanych za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
w tym: Zima w otwartych laboratoriach KPSW26, Akademia Młodego Studenta27 oraz 
Życie w Trzecin Wieku może być ciekawe28. Projekty Zima w otwartych laboratoriach 
KPSW oraz Akademia Młodego Studenta dedykowane były uczniom szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych miasta i powiatu jeleniogórskiego. Projekt 
Zima w otwartych laboratoriach KPSW zrealizowany był w okresie ferii dla łącznie 
48 uczniów, a Akademia Młodego Studenta realizowana całorocznie, dla łącznie 
316 osób, z czego 52 uczniów kontynuowało zajęcia od roku 2018/2019. 
Z zaplanowanych trzech edycji obu projektów, do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych w jednostce odbyły się po dwie. Plan na rok 2020/2021 dla Akademii 
Młodego Studenta, dotyczył kontynuacji nauki przez łącznie 104 osoby oraz 
przystąpienia 80 nowych uczestników. 

(akta kontroli: t. I str. 5, 24-63, t. IV str. 334, 339-402, t. V str. 424-432, t. VI str. 25-29, 55-104) 

1.9. Analiza lokalnego rynku pracy, według Kierownika Działu Nauczania, odbywała się 
na prośbę pracowników dydaktycznych, np. w aspekcie nowo tworzonych kierunków 
studiów, ale także w momencie organizowania różnego rodzaju eventów 
społecznościowych, oddziaływujących na lokalny rynek pracy i wspierających 
studentów w aktywizacji zawodowej. Uczelnia nie określiła jednak ani zakresu, ani 
formy swojego oddziaływania w przedmiotowym obszarze. Źródłem pozyskiwanych 
przez Uczelnię informacji, były w ocenie Kierownika Działu Nauczania targi pracy, na 
których kontaktowano się z interesariuszami zewnętrznymi Uczelni oraz 
odwiedzającymi targi. KPSW wskazała także, że w celu dostosowania oferty 
dydaktycznej do wymogów rynku, analizowała dane dotyczące zawodów deficytowych, 
korzystając z aplikacji Barometr Zawodów. Biuro Karier korzystało również 
z uruchomionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) 
platformy ELA i ELAPRO29.  

                                                      
25 Umowa nr 1/2020 w sprawie prowadzenia studiów z 9 marca 2020 r z firmą z siedzibą w Jeleniej Górze oraz 
Umowa nr 2/2020 w sprawie prowadzenia studiów z 9 marca 2020 r. z firmą z siedzibą w Piechowicach. 
26 Umowa POWR.03.01.00-00-T100/18-00. 
27 Umowa POWR.03.01.00-00-T010/18-00. 
28 Umowa nr POWR.93.01.00-00-T012/18. 
29 Ogólnopolski system monitorowania Elektronicznych Losów Absolwentów, w którym Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych publikuje informacje o losach absolwentów i formach ich zatrudnienia.  
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Uczelnia w okresie objętym kontrolą kształciła studentów na trzech kierunkach, 
wskazanych kontrolerom NIK przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we 
Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze30, jako deficytowe, 
tj. pedagogika (profil wczesnoszkolna i przedszkolna), pielęgniarstwo oraz fizjoterapia. 
Pomimo, iż zawód – nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny – uznany był za 
deficytowy w roku akademickim 2020/2021, KPSW zrezygnowała z prowadzenia 
naboru na ten profil. Jak wskazała Dziekan WNHiS, fakt niepodjęcia prac nad 
uruchomieniem jednolitych studiów magisterskich na powyższym kierunku wydaje się 
być decyzją optymalną, z uwagi na niewielkie zainteresowanie studentów, odnotowane 
podczas kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Ponadto Dziekan WNHiS 
wskazała, że w 2020 r. do obrony pracy licencjackiej na przedmiotowym kierunku 
podejdą 22 osoby, co jest poniżej rentowności kierunku. Uczelnia nie posiadała 
materiałów dokumentujących dokonywanie własnych analiz w powyższym zakresie.  

Uczelnia była także stroną porozumienia zawartego pomiędzy Agencją Rozwoju 
Przemysłu S.A. a konferencją Rektorów. Współpraca miała na celu wspieranie działań 
prowadzonych w zakresie rozwoju innowacji w polskim przemyśle. Ponadto 
porozumienie przewidywało organizowanie konkursów dla studentów, doktorantów 
i nauczycieli akademickich, a jego celem było dostosowanie oferty edukacyjnej do 
oczekiwań pracodawców.  

 (akta kontroli: t. I str. 238-243, t. IV str. 274-289, t. V str. 8-12, 434, t. VI str. 182-183, 241-242, t. XI str. 
288, 232, t. XVIII str. 218-236) 

1.10. Spośród dziewięciu kierunków kształcenia, trzy dotyczyły zawodów deficytowych, 
tj. pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz pedagogika o profilu edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna. W okresie objętym kontrolą, na kierunku pielęgniarstwo KPSW 
kształciła jednego cudzoziemca, który rozpoczął studia pierwszego stopnia w roku 
akademickim 2017/2018. Ponadto w Uczelni cudzoziemcy korzystali z kształcenia na 
kierunku filologia angielska (dwóch), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (dwóch) 
oraz wychowanie fizyczne (trzech). Uczelnia w latach 2018/2019 i 2019/2020 nie 
zlikwidowała żadnego kierunku studiów, jednak z uwagi na małe zainteresowanie nie 
prowadziła kształcenia na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo. Jak wskazał Prorektor, studentami powyższego kierunku w 90% były 
czynne zawodowo pielęgniarki, które pracowały w systemach zmianowych. Możliwość 
regulowania grafiku pracy oraz bezkosztowość studiów stacjonarnych, przyczyniły się 
do braku zainteresowania studiami zaocznymi. Ponadto z uwagi na niewystarczającą 
liczbę kandydatów, KPSW w roku akademickim 2018/2019 nie zrekrutowała studentów 
kierunku edukacja techniczno-informatyczna, a w roku 2019/2020 na kierunku filologia 
germańska. Bazę dydaktyczną obu kierunków wykorzystywano w celu kształcenia 
studentów z pozostałych roczników, a w przypadku kierunku edukacja techniczno-
informatyczna także, do realizacji projektów Akademia Młodego Studenta oraz Zima 
w otwartych laboratoriach KPSW, opisanych w pkt 1.8 niniejszego Wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli: t. II str. 76, 131, 132, 135, 141-142, 331-362, t. III str. 79-394, t. V str. 401-405) 

1.11. Uczelnia nie prowadziła studiów wspólnych z inną Uczelnią ani z żadnym innym 
podmiotem. KPSW nie prowadziła także studiów dualnych. 

(akta kontroli: t. I str. 23, t. V str. 316) 

1.12. KPSW była członkiem Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie 
Nysa (dalej: ACC), które wspierało współpracę transgraniczną w zakresie edukacji 
i nauki poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w ramach wspólnych projektów. 
Działalność ACC skierowana była na wspieranie europejskiej edukacji akademickiej 
w duchu Deklaracji Bolońskiej31. Sygnatariuszami porozumienia byli m.in. Ministrowie 
Edukacji Polski, Czech i Niemiec. Ponadto Uczelnia nawiązała współpracę z sześcioma 
                                                      
30 W informacji pozyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
31 Wspólna deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r.  
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uczelniami niemieckimi w ramach programu Erasmus+32. W ramach nawiązanej 
współpracy, KPSW w okresie objętym kontrolą zorganizowała wyjazd na stypendium 
dla czterech studentów (filologii germańskiej, angielskiej i pedagogiki), na praktykę dla 
dwóch absolwentów fizjoterapii (w instytucji opieki zdrowotnej CentroVital 
w Berlinie)  oraz wyjazdy szkoleniowe dla dwóch pracowników administracji i siedmiu 
pracowników dydaktycznych. Ponadto efektem współpracy była organizacja wspólnych 
spotkań i konferencji oraz targi pracy, na których swoje stoisko przygotowała niemiecka 
firma oferująca pracę dla pielęgniarzy i opiekunów medycznych.  

(akta kontroli: t. IV str. 256-273, t. V str. 14-16) 

1.13. Uczelnia nie brała udziału w projektach naukowo-badawczych, finansowanych 
z różnych źródeł, ukierunkowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

(akta kontroli: t. IV str. 291-298) 

1.14. Zgodnie z § 52 ust. 2 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Uczelni, monitorowanie 
karier zawodowych absolwentów było zadaniem Akademickiego Biura Karier. Biuro to 
gromadziło m.in. dane o firmach działających w regionie oraz o ofertach pracy, 
udzielało wsparcia przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i list 
motywacyjny) oraz przy organizacji stażu lub wyjazdu do pracy za granicę, a także 
organizowało targi pracy, konferencje i szkolenia. W oparciu o § 2 pkt 5 zarządzenia nr 
81/2016 Rektora KPSW z 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w szczegółowych zasadach i trybie przeprowadzania badań ankietowych, KPSW 
zobligowana była do ankietowania absolwentów po sześciu miesiącach i po trzech 
latach od daty ukończenia przez nich studiów, a także korzystała z udostępnionej przez 
Ministra platformy ELAPRO. W efekcie przekazania absolwentom ankiet, w 2019 r. 
75 spośród 227 absolwentów roku akademickiego 2018/2019, a w 2018 r. 64 spośród 
201 absolwentów roku akademickiego 2017/2018, przekazało wypełniony dokument 
(tj. odpowiednio 33% i 32%). Ankieta zawierała dwa pytania: jedno dotyczące 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wymiar etatu) lub cywilnoprawnej lub 
samozatrudnienia, a drugie - kontynuacji edukacji.  
Biuro Karier nie posiadało wiedzy o liczbie absolwentów pracujących w zawodzie, 
w którym pobierali kształcenie. W przypadku kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, 
NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, pozyskała informacje 
z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, z której wynikało, że 
w latach 2018-2020 ww. Izba potwierdziła prawo wykonywania zawodu pielęgniarki dla 
44 absolwentów Uczelni, a 20 z nich zgłosiło podjęcie pracy na terenie działania Izby.  

Biuro Karier organizowało także w ramach programu Erasmus+ zagraniczne praktyki 
zawodowe dla absolwentów KPSW. Do udziału w programie mogli zgłosić się 
absolwenci w ciągu roku od uzyskania statusu absolwenta. W latach 2018-2020 na 
powyższe praktyki wyjechało łącznie dziewięciu absolwentów fizjoterapii.  

Biuro Karier nie prowadziło szczegółowej ewidencji pozwalającej uzyskać informację 
o liczbie absolwentów biorących udział w targach pracy, czy korzystających 
z pozostałych usług oferowanych przez to Biuro. 

(akta kontroli: t. I str. 152-188, 191-252, t. IV str. 299-314, t. V str. 17, 27-59, t. VI str. 185-187, 368, 422-
423) 

1.15. Uczelnia nie opracowała zasad promocji absolwentów. Pomimo braku formalnych 
reguł w tym zakresie, KPSW wskazywała na działania promocyjne podczas targów 
pracy, na które zapraszano absolwentów oraz w trakcie realizowania obowiązkowych 
praktyk zawodowych u pracodawców. Dodatkowo, na ostatnim roku studiów przyszli 
absolwenci wspólnie z promotorem pracy dyplomowej i interesariuszami (w tym 
z przedstawicielami pracodawców), podejmowali decyzję o jej temacie.  

                                                      
32 Tj. z Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, Euroakademie Berlin, 
Hoschschule Zittau-Goerlitz, Berufsakademie Sachsen Staatiche Studienakademia Sachsen oraz Hochschule 
Bremen Unversity of Applied Sciences. 
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(akta kontroli: t. V str. 56-76) 

1.16. Uczelnia nie posiadała dokumentacji potwierdzającej prowadzenie badań opinii 
pracodawców, o poziomie przygotowania zawodowego absolwentów KPSW. Jak 
wskazali Prorektor oraz Kierownik Działu Nauczania, pracodawcy byli i są członkami 
organów kolegialnych Uczelni i podczas posiedzeń tych organów ustnie przekazują 
swoje opinie w powyższym zakresie.  

(akta kontroli: t. V str. 56-70) 

1.17. Programy studiów obowiązujące w okresie objętym kontrolą spełniały wymagania 
określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie studiów33 (dalej: rozporządzenie w sprawie studiów), 
tj.: określały formę studiów, liczbę semestrów i punktów ECTS34, tytuł zawodowy 
nadawany absolwentom, łączną liczbę godzin zajęć (w tym odbytych z bezpośrednim 
udziałem nauczyciela akademickiego), sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się, 
liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż pięć punktów ECTS35 oraz 
wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych, wraz z liczbą punktów ECTS, jaką 
student musi uzyskać w związku z ich odbyciem. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie 
od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 
programowych, zapewniających uzyskanie tych efektów, których umieszczenie 
w programach wynikało z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie studiów, zostały 
ujęte w kartach przedmiotu (tzw. sylabusach).  

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie studiów określono zajęcia 
z wychowania fizycznego w liczbie 60 godzin, bez przypisywania im punktów ECTS 
(poza programem kształcenia na kierunku pedagogika oraz w roku 2017/2018 na 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Programy umożliwiły także 
studentom wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby wszystkich punktów, które student uzyskiwał po zakończeniu studiów. 
W programach studiów Uczelnia wskazywała procentowy udział liczby punktów ECTS, 
w ogólnej liczbie punktów, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, w tym wskazywała 
procentowy udział punktów także, w pozostałych dyscyplinach, bez wskazywania ich 
nazw. Uczelnia wprowadziła zmiany w tym zakresie36 i jak wskazała Dziekan WNMiT, 
były one efektem udziału w szkoleniu zorganizowanym 20 stycznia 2020 r., przez 
Krajową Radę Fizjoterapeutów wspólnie z PKA. 

Programy studiów podlegały aktualizacji i weryfikacji oraz ocenie dokonywanej przez 
Rady Wydziałów funkcjonujące w KPSW. W skład Rad Wydziałów wchodzili, poza 
przedstawicielami uczelni oraz studentów, także interesariusze zewnętrzni, 
tj. przedstawiciele pracodawców.  

 (akta kontroli: t. III str. 1-447, t. IV str. 1-255) 

1.18. Programy studiów przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
i pielęgniarki/pielęgniarza, uwzględniały standardy kształcenia sformułowane 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego37. Powyższe programy zawierały moduły zajęć 
podstawowych i specjalistycznych dla danego kierunku oraz zasady i formy odbywania 
praktyk zawodowych, stosownie do wymogów wspomnianego rozporządzenia. Ponadto 
                                                      
33 Dz. U poz. 1861, ze zm. 
34 Zgodnie z art. 67 ust. 2 i 3 UPSWiN punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego 
do uzyskania efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta, obejmującym zajęcia 
organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 
35 W przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio 
nauki humanistyczne lub nauki społeczne. 
36 Uchwały Senatu KPSW o nr 16/2020, 17/2020, 18/2020 i 20/2020 z 3 lutego 2020 r. 
37 Dz. U poz. 1573. 
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oba programy uzyskały pozytywną opinię PKA. Program studiów dla kierunku 
pedagogika podlegał ocenie PKA i w 2014 r. uzyskał opinię warunkową, na okres 
dwóch lat. Pomimo złożonego przez Uczelnię w dniu 5 maja 2014 r. wniosku 
o ponowne rozpatrzenie przez PKA uchwały, organ podtrzymał sześć z 10 zarzutów 
i w dniu 6 czerwca 2014 r utrzymał w mocy ocenę warunkową. PKA po upływie 
ważności oceny warunkowej nie dokonała ponownej oceny ww. programu.  

(akta kontroli: t. II str. 172-173, 284-311, 331-362, t. III str. 79-394, t. VI str. 244-285) 

1.19. Jednostka nie zatrudniała audytora wewnętrznego, a kwestia organizacji 
i funkcjonowania KPSW nie była przedmiotem badań audytowych.  

 (akta kontroli: t. I str. 23, t. V str. 115) 

1.20. Zasady zapewnienia kontroli zarządczej w KPSW określone zostały w dwóch 
zarządzeniach Rektora, tj.: zarządzeniu nr 33/2012 z 11 maja 2012 r. w sprawie 
ustalenia zasad kontroli zarządczej w KPSW oraz zarządzeniu nr 34/2012 z 11 maja 
2012 r. w sprawie celów i zasad zarządzania ryzykiem w KPSW. Zarządzenie nr 
33/2012 precyzowało standardy kontroli zarządczej, do których należały: [1] środowisko 
wewnętrzne38, [2] cele i zarządzanie ryzykiem39, [3] mechanizmy kontroli40 oraz 
[4] informacja i komunikacja41, a także [5] monitoring i ocena dokonywana przez kadrę 
kierowniczą Uczelni.  Ponadto na mocy § 2 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 33/2012, Rektor 
powołał Koordynatora ds. kontroli zarządczej. Zadania Koordynatora polegały na 
współpracy z organami Uczelni w celu bieżącej kontroli funkcjonowania KPSW, 
w zakresie poszczególnych obszarów jej działania oraz zgodnie z wymogami 
standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.  
Zarządzenie nr 34/2012, § 2 pkt 13, obligowało Rektora do określenia akceptowalnego 
poziomu zidentyfikowanego i poddanego analizie ryzyka, jednak Uczelnia nie 
przedstawiła dokumentacji potwierdzającej wykonanie powyższego obowiązku. 
Ponadto zgodnie z § 2 pkt 18 zarządzenia nr 34/2012 dziekani wydziałów, Dyrektor 
Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej (dalej: BiCIN), Dyrektor Międzywydziałowego 
Centrum Praktyk Zawodowych oraz kierownicy komórek administracyjnych, zobligowani 
byli do sporządzania i przekazywania Rektorowi do zatwierdzenia, raportów 
z identyfikacji i analizy ryzyka zgodnie ze wzorem załączonym do ww. zarządzenia. 
Uczelnia w praktyce odstąpiła od sporządzania i akceptowania powyższych raportów. 

(akta kontroli t. VI str. 156-170, 179, 191-213, 286-287, 290, 311-338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Programy studiów na kierunkach pedagogika oraz dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna (wprowadzone w roku akademickim 2017/2018), w części opisowej w bloku 
zajęć obowiązkowych, zawierały przydział dwóch punktów ETCS za przedmiot 
wychowanie fizyczne, co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 5 obowiązującego w tym 
okresie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów42, zgodnie z którym zajęciom 
z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. 

Jak wyjaśnił Prorektor KPSW oraz Dziekan WNHiS, przypisanie dwóch punktów ECTS, 
wynikało wyłącznie z oczywistej, niezamierzonej, ale istotnej pomyłki pisarskiej. Plany 
studiów dla lat 2017/2018 oraz 2018/2019, stanowiące załączniki do programu, nie 
zawierały takiej pomyłki, w związku z powyższym jak wskazali Prorektor i Dziekan, nie 

                                                      
38 W tym kompetencje zawodowe, przestrzeganie wartości etycznych, struktura organizacyjna oraz delegowanie 
uprawnień. 
39 W tym misja, określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. 
40 W tym dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów, 
mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów 
informatycznych. 
41 W tym bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 
42 Dz. U. poz. 1596. 
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wpłynęła ona na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych. Jak oświadczyła Kierownik 
Katedry Nauk Społecznych w tzw. siatce pionowej (tj. wewnętrznym dokumencie 
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Senatu) wpisała omyłkowo punktację za zajęcia 
z wychowania fizycznego, natomiast w planie studiów wynikającym z ww. 
rozporządzenia, takiego błędu nie popełniła. 

W trakcie czynności kontrolnych Uczelnia dokonała korekty tych programów. 

(akta kontroli: t. III str. 230-394, t. V str. 149-166, 320-400, t. VI str. 219-225) 

2. Uczelnia nie uzyskała opinii właściwego organu samorządu studenckiego, w sprawie 
powołania na funkcję kierowniczą dziekanów, do których zakresu obowiązków należą 
sprawy studenckie. Działania Uczelni w tym zakresie były nierzetelne. Pismo 
wyrażające pozytywną opinię samorządu studenckiego podpisała Przewodnicząca 
samorządu studenckiego, a zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu samorządu 
studenckiego43 organem reprezentującymi ogół studentów jest Uczelniana Rada 
Samorządu Studentów (dalej: URSS)44. W dalszej części Regulaminu, tj. w § 8 pkt 2 lit. 
f, wskazano, że podstawowym zadaniem URSS jest m.in. wyrażanie opinii środowiska 
studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w uczelni 
oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych. 

Jak wyjaśnił Prorektor nieprecyzyjnie wskazano organ, który zgodnie z Regulaminem 
samorządu studenckiego KPSW, winien wyrazić zgodę lub opinię w przedmiotowej 
sprawie. Prorektor wyjaśnił także, że do 10 lipca 2020 r. Ponadto Prorektor 
poinformował, że Uczelnia zwróci się do URSS, poprzez Przewodniczącego samorządu 
studenckiego, o uzyskanie stosownej opinii. 

W ocenie NIK złożone wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, zwłaszcza wobec 
faktu dość jednoznacznego wskazania w Regulaminie samorządu studenckiego organu 
odpowiedzialnego za wyrażanie opinii w przedmiotowej sprawie oraz w świetle uchwały 
wyrażonej przez Senat, stwierdzającej zgodność regulaminu z ustawą i Statutem 
Uczelni.  

(akta kontroli: t. IV str. 395-396, t. VI str. 288-289, t. XV str. 497-503, t. XVI str. 11-12, 108) 

3. Uczelnia w wymaganym § 2 pkt 6 zarządzenia nr 81/2016 Rektora KPSW 
z 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach i trybie 
przeprowadzania badań ankietowych terminie, tj. trzech lat po ukończeniu studiów, nie 
przeprowadziła badania ankietowego losów absolwentów rocznika 2016/2017. 
Realizacja zadań w tym zakresie była tym samym nierzetelna. 
Jak wyjaśniła Kierownik Działu Nauczania, ankietowanie absolwentów odbywa się 
w okresie sześciu miesięcy od czasu ukończenia studiów do okresu trzech lat po 
zakończeniu edukacji. Realizacja drugiego etapu ankietowania absolwentów przypada 
na grudzień 2020 r. Kierownik Działu Nauczania wyjaśniła również, że z uwagi na 
wprowadzenie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów 
Absolwentów, KPSW śledzi je generując raporty z platformy ELAPRO.  

NIK nie uwzględnia złożonych wyjaśnień. Przywołana wewnętrzna regulacja 
nakazywała prowadzenie badań ankietowych kolejno po sześciu miesiącach i trzech 
latach od daty ukończenia studiów. Oznacza to, że w przypadku studentów 
rozpoczynających edukację w roku akademickich 2016/2017 (do których po raz 
pierwszy należało zastosować przywołane zarządzenie) badanie ankietowe powinno 
zostać przeprowadzone w 2019 r. Bez znaczenia w ocenie NIK, pozostaje fakt 
generowania raportów, ponieważ obowiązek przeprowadzania badań ankietowych nie 

                                                      
43 Którego zgodność z ustawą i statutem Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, stwierdzono Uchwałą 
nr 15/2007 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z 26 lutego 2007 r.  
44 W skład URSS wchodzą członkowie Prezydium URSS, starostowie roku ze wszystkich kierunków studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz przedstawiciele studentów wybrani do senatu, rad wydziałów i rady 
bibliotecznej. 
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został ani zniesiony, ani zmieniony od momentu wprowadzenia wewnętrznego aktu 
prawnego i obowiązywał od 1 października 2016 r. 

(akta kontroli: t. V str. 17-26, t. XVIII str. 239-240) 

4. W umowach o pracę zawartych z 39 nauczycielami akademickimi zatrudnionymi 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, Uczelnia nieprawidłowo wprowadziła wymiar etatu, 
tj. dokonała jego zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

Taki sposób uregulowania stosunku pracy łączącego Uczelnię ze swoimi pracownikami 
nie odpowiadał wymiarowi czasu pracy przewidzianemu dla powyższej liczby 
nauczycieli, a wynikającemu z liczby godzin wskazanych w programach studiów, na 
kierunkach, na których nauczyciele Ci prowadzili zajęcia. Skutkiem powyższego było 
naliczenie wynagrodzeń dla powyższej liczby osób na podstawie błędnie wskazanego 
wymiaru etatu i wypłata części wynagrodzenia za nadgodziny zamiast w ramach 
ustalonego pensum. 

Jak wyjaśniły starszy specjalista ds. kadr oraz Kanclerz, taki sposób postępowania był 
stałą praktyką w Uczelni, ponieważ w okolicznościach zaokrąglenia w górę, nauczyciel 
akademicki otrzymywałby wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny. Ponadto, jak 
wyjaśniła starszy specjalista ds. kadr, liczba godzin określona w  siatce godzin na 
danym kierunku, może przy przeliczeniu na wymiar etatu, wynieść nawet cztery miejsca 
po przecinku, a ich redukcja do dwóch, nie będzie odzwierciedlać faktycznego czasu 
pracy planowanego dla konkretnego nauczyciela. Kanclerz wyjaśniła dodatkowo, że 
Uczelnia stoi na stanowisku, że przyjęty sposób postępowania był prawidłowy, a po 
wejściu w życie rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych 
przekazywanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym 
i Nauce, stał się regułą powszechnie obowiązującą. 
W ocenie NIK złożone wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ art. 29 
§ 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy45 wskazuje obligatoryjny 
element umowy o pracę, jakim jest wymiar czasu pracy, a żaden inny przepis 
regulujący stosunek pracy, nie zezwala na tego typu praktyki. Także Minister 
w informacji pozyskanej przez NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK 
przedstawił swoje stanowisko w powyższej kwestii. Wskazał, że system POL-on nie jest 
systemem kadrowym i przyjęte założenie wprowadzania wymiaru etatu 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku nie odnosi się do tego, w jaki sposób 
informacja o wymiarze czasu pracy jest ujęta w umowie o pracę, a następnie 
rozliczona.  

(akta kontroli: t. V str. 308, 310, t. VI str. 131, 139, 184, 291-292, 360, t. XVIII str. 218-229) 

5. W Uczelni nie przedkładano Rektorowi informacji o przyczynach niezrealizowania 
wartości mierników lub o przyczynach wystąpienia istotnych różnic w wartościach 
planowanych i faktycznie osiągniętych w ramach przyjętych do realizacji celów 
głównych, określonych w rocznych planach działalności. Wymóg w tym zakresie został 
zawarty w § 1 pkt 6 zarządzenia nr 34/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie celów i zasad zarządzania 
ryzykiem w KPSW. Przewidywał on, że w przypadku niezrealizowania celów 
wskazanych w planie pracy na rok, którego dotyczy sprawozdanie, wystąpienia 
istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, a także podjęcia 
innych, niż planowane, zadań służących do realizacji celów, należy przedłożyć 
informacje na temat przyczyn wystąpienia powstałych różnic.  

Według Prorektora za istotniejsze uznano wskazanie ilości i różnorodności wykonanych 
zadań, niż wykazanie poziomu ich realizacji.  
Jak wyjaśnił Rektor, odstąpiono od sporządzania raportów identyfikacji analizy ryzyka 
na poziomie kierowników jednostek, na rzecz systematycznych spotkań z udziałem 

                                                      
45 Dz. U z 2020 r., poz. 1320. 
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Rektora (Kolegium Rektora), gdzie na bieżąco analizowane są zadania realizowane 
w Uczelni i określone sposoby minimalizowania ryzyka w nich występującego.  

W ocenie NIK złożone wyjaśnienia potwierdzają stwierdzoną nieprawidłowość. Uczelnia 
nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego formalne odstąpienie od obowiązku 
wskazywania w raportach przyczyn nierealizowania celów określonych w planie pracy 
oraz istotnych różnic pomiędzy wartościami planowanymi a osiągniętymi, jak również 
dokumentacji ze spotkań tematycznie związanych z niniejszym zagadnieniem.  

(akta kontroli: t. VI str. 191-192, 200, 213) 

6. W odniesieniu do obszarów objętych kontrolą NIK, funkcjonujący w KPSW system 
kontroli zarządczej nie zapewniał realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem 
i terminowy, co nie odpowiadało wymogom art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych46 (dalej: ufp).  

Uczelnia nie aktualizowała regulacji wewnętrznych, pomimo zmian zarówno struktury 
organizacyjnej KPSW, jak i przede wszystkim przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, regulujących funkcjonowanie Uczelni. Ponadto obowiązujące 
uregulowania wewnętrzne nie były ze sobą spójne, co mogło być wynikiem ich 
mnogości, np. w zakresie udzielania świadczeń materialnych studentom. Dodatkowo 
nie przestrzegano wydanych przez Rektora zarządzeń (np. raportowanie w zakresie 
ryzyka). W Uczelni nie przyjęto także procedur, które z punktu widzenia funkcjonowania 
jednostki, regulowałby istotne obszary związane np. z gospodarką finansową KPSW 
(brak procedur windykacji należności i kontroli stanu należności), czy polityką 
szkoleniową, ze szczególnym uwzględnieniem kadry dydaktycznej (z uwagi na cel, do 
którego Uczelnia została powołana). Nie wdrożono także skutecznych mechanizmów 
kontrolnych, w tym związanych z nadzorem nad jakością i prawidłowością zadań 
wykonywanych przez pracowników, które redukowałby potencjalne ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości bądź przyczyniły się do ich wyeliminowania na wczesnym etapie.  

Rektor wyjaśnił, że Uczelnia ma opracowane i wdrożone podstawowe dokumenty 
i procedury oraz stara się przestrzegać harmonogramu wprowadzania zmian, 
w związku z wejściem w życie UPSWiN. Dodał także, że wiele szczegółowych 
dokumentów i procedur jest lub będzie jeszcze opracowywanych. Podał również, że ma 
świadomość popełnionych błędów i niedociągnięć ujawnionych w toku czynności 
kontrolnych NIK, upatrując ich przyczyny zarówno w niedocenieniu roli kontroli 
zarządczej (w tym powierzeniu administrowania tego zadania pracownikowi średniego 
szczebla administracji i zdaniu się tylko na jego działanie), jak również w braku 
zewnętrznej kompleksowej kontroli Uczelni. Rektor wskazał jednocześnie, że zamierza 
przeanalizować funkcjonowanie kontroli zarządczej (w szczególności zarządzanie 
ryzykiem i mechanizmy kontrolne), zlecić obsługę prawną jednemu podmiotowi 
i wprowadzić jednolity system opiniowania wewnętrznych aktów prawnych oraz 
wzmocnić nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP.    

NIK wskazuje, że zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
jest zadaniem ciągłym kierownika jednostki sektora finansów publicznych, którym w tym 
przypadku jest Rektor.  
(akta kontroli: t. VI str.191-192, 200, 213, t. IX str. 78-84, t. XII str. 374-390, 513, t. XVII str. 1-2, 201, 205-

206) 

KPSW dostosowała swoją działalność do obowiązujących uregulowań prawnych 
i organizacyjnych, tj. posiadała opracowaną strategię rozwoju, w wymaganym terminie 
przyjęła Statut i Regulamin organizacyjny, powołała pierwszą Radę Uczelni oraz 
aktualizowała programy studiów. Uczelnia nie uniknęła jednak nieprawidłowości 
polegających m.in. na niedopełnieniu obowiązków opiniowania przez samorząd 
studencki kandydatów na stanowiska, do których zadań należała współpraca ze 
studentami, czy wpisaniu w programach dla dwóch kierunków studiów, punktów ECTS 

                                                      
46 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
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za zajęcia z wychowania fizycznego. Ponadto w Uczelni nie przestrzegano regulacji 
określonych w dwóch zarządzeniach Rektora, tj. w sprawie szczegółowych zasad 
przeprowadzania ankiet oraz w sprawie celów i zasad zarządzania ryzykiem, a do 
umów o pracę z nauczycielami akademickimi wprowadzano nieprawidłowy wymiar 
etatu. 
W ocenie NIK działania KPSW w zakresie promocji absolwentów oraz monitorowania 
ich losów były niewystarczające i nie pozwalały uzyskać wiedzy, którą KPSW mogłaby 
wykorzystać w celu lepszego dostosowania programów studiów do potrzeb rynku 
pracy. Uczelnia wprawdzie korzystała z dwóch zewnętrznych narzędzi, tj. Barometru 
zawodów i bazy ELAPRO oraz przeprowadzała badania ankietowe swoich 
absolwentów, jednak narzędzia te nie dostarczały wiedzy o tym m.in., ilu absolwentów 
pracuje w zawodzie, w którym się kształciło. KPSW nie zrealizowała w pełni żadnego 
z celów strategicznych wskazanych w Strategii rozwoju Uczelni, obowiązującej do 
2020 r. W ocenie NIK, liczba i charakter stwierdzonych nieprawidłowości były wynikiem 
nierzetelnie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz braku właściwego nadzoru nad 
funkcjonowaniem Uczelni. 

2. Zapewnienie warunków kadrowych w celu realizacji 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 

2.1. KPSW, poza nauczycielami akademickimi zatrudniała także  pracowników: 
[1] bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, [2] inżynieryjno-
technicznych, a także [3] ekonomicznych, administracyjnych oraz obsługi. Łączna 
liczba osób niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudniona na dzień 31 grudnia 
2017 r., 2018 r., 2019 r. oraz 31 maja 2020 r. wyniosła odpowiednio: 74 osoby (w tym 
20 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 64 osoby (w tym 15 w niepełnym wymiarze 
czasu pracy), 67 osób, (z czego 16 w niepełnym wymiarze etatu) oraz 68 osób (w tym 
14 w niepełnym wymiarze etatu). 

 (akta kontroli: t. IV str. 319-321, 476-502, t. V str. 295-304) 

2.2. W zależności od obowiązujących w danym roku akademickim przepisów, Uczelnia 
zatrudniała nauczycieli akademickich na stanowiskach: profesora, profesora 
zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, profesora uczelni, 
docenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, starszego adiunkta, adiunkta, asystenta, 
lektora i instruktora. W roku akademickim 2017/201847 w KPSW zatrudnionych było 
10 profesorów zwyczajnych, dziewięciu profesorów nadzwyczajnych, siedmiu 
profesorów wizytujących, czterech docentów, 31 starszych wykładowców, 
32 wykładowców, trzech asystentów, pięciu lektorów oraz 35 instruktorów. W roku 
akademickim 2018/201948 w KPSW pracę świadczyło dziewięciu profesorów 
zwyczajnych, ośmiu profesorów nadzwyczajnych, trzech profesorów wizytujących, 
czterech docentów, 26 starszych wykładowców, 25 wykładowców, dwóch asystentów, 
siedmiu lektorów i pięciu instruktorów. W roku 2019/202049 zatrudnienie objęło 
11 profesorów, pięciu profesorów uczelni, dwóch docentów, 33 starszych adiunktów, 
sześciu adiunktów, siedmiu asystentów, 16 wykładowców, czterech lektorów oraz 
10 instruktorów.  

Ponadto, KPSW w każdym roku objętym kontrolą, zatrudniała po jednej osobie na 
stanowisku Rektora, Prorektora, Kanclerza, Kwestora oraz Dyrektora BiCIN. 

(akta kontroli: t. IV str. 322-331) 

2.3. Liczba osób zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach nauczycieli akademickich 
na dzień 21 maja 2018 r., 2019 r. i 2020 r. wyniosła łącznie odpowiednio: 136 (z czego 
w WNHiS – 41, a w WNMiT – 95), 89 (z czego w WNHiS – 37, a w WNMiT – 52) i 94 

                                                      
47 Na dzień 21 maja 2018 r. 
48 Na dzień 21 maja 2019 r. 
49 Na dzień 21 maja 2020 r. 
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(z czego w WNHiS – 38, a w WNMiT – 56). W analogicznym okresie 45, 45 i 40 
nauczycieli KPSW nie posiadało dodatkowego zatrudnienia, a Uczelnia nie zatrudniała 
osób związanych stosunkiem pracy z więcej niż jednym dodatkowym pracodawcą lub 
prowadzących działalność gospodarczą. Wskaźnik wieloetatowości w poszczególnych 
latach wyniósł 0,7%, 1,1% oraz 2,1%.  

(akta kontroli: t. IV str. 319-331, 476-502, t. V, str. 295-304, t. VI str. 339-344) 

2.4. Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego wyrażał zgodę na wykonywanie 
dodatkowego zajęcia zarobkowego. Wniosek wraz ze zgodą Rektora znajdował się 
w aktach osobowych pracownika. Odsetek nauczycieli akademickich pracujących 
dodatkowo poza Uczelnią, lub prowadzących działalność gospodarczą wyniósł w roku 
akademickim 2017/2018 – 0,7%, w roku 2018/2019 – 1,1%, a w roku 2019/2020 – 
2,1%.  

(akta kontroli: t. IV str. 319-231, t. VI str. 189-190) 

2.5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni, spełniali wymagania określone 
w art. 113 UPSWiN w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy – posiadali kwalifikacje 
określone w ustawie i Statucie, tj. nie byli ukarani karą dyscyplinarną, posiadali pełną 
zdolność do czynności prawnych, nie ograniczono im praw publicznych i nie byli 
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 
Potwierdzeniem spełniania powyższych wymagań były oświadczenia składane przez 
każdego zatrudnionego w Uczelni nauczyciela akademickiego, z tym, że treść 
oświadczenia dotycząca korzystania z praw publicznych była sformułowana inaczej niż 
wskazywał art. 20 ust. 1 pkt 2 UPSWiN. Nauczyciele akademiccy oświadczali, bowiem, 
że „w pełni korzystają z praw publicznych”, natomiast zapis UPSWiN w tym zakresie 
przewidywał wymóg „korzystania z pełni praw publicznych”. Uczelnia przyjmowała taką 
treść traktując ją, jako synonim wymogu ustawowego. Jak wskazał Prorektor istotny był 
cel, dla którego oświadczenie było składane, jednak treść oświadczenia będzie 
sukcesywnie zmieniana. 

(akta kontroli: t. V str. 194, 317-318) 

2.6. Uczelnia posiadała wieloletni plan szkoleń obejmujący pracowników dydaktycznych 
i administracyjno-technicznych, w którym nie ujęto wszystkich szkoleń realizowanych 
przez KPSW. KPSW przedstawiła dokument dotyczący planu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, głównie ze środków pochodzących z UE oraz zrealizowanych w latach 
2018-202050 form podnoszenia kwalifikacji. W Uczelni, dziekani wydziałów, na 
podstawie prowizorium otrzymywali budżet, w ramach którego wydzielano środki na 
materiały biurowe, utrzymanie laboratoriów, kół naukowych, promocje oraz szkolenia i 
konferencje. Jak wskazała Kwestor, przydzielanie środków na seminaria, szkolenia 
i konferencje odbywało się według liczby etatów nauczycieli akademickich mnożonych 
przez 100,00 zł na etat. Łączny koszt szkoleń kadry dydaktycznej, poniesiony przez 
Uczelnię ze środków otrzymanej z MNiSW dotacji/subwencji w latach 2018-2020 
wyniósł 20,6 tys. zł (z czego koszt delegacji 5,0 tys. zł), a kadry administracyjnej 72,9 
tys. zł (z czego koszt delegacji 24,9 tys. zł). W przypadku szkoleń współfinansowanych 
lub finansowanych ze środków UE, wartość szkoleń kadry dydaktycznej wyniosła 
172,9 tys. zł51, a kadry administracyjnej i zarządzającej – 215,3 tys. zł52. 
Z przedstawionego przez Kanclerz dokumentu wynikało, że np. z zaplanowanych 
studiów podyplomowych dla 24 osób, trzech było nauczycielami akademickimi, 
czterech pracownikami administracji w dziekanatach, a dwóch dziekanami. Pozostałych 
15 osób to pracownicy administracji i kadra zarządzająca (z czego dla trzech osób 
zaplanowano udział w studiach podyplomowych po dwa razy).  

 (akta kontroli: t. VI str. 293-303, 347-356, 361-367, 374-388, 421) 

                                                      
50 Do 21 lipca 2020 r. 
51 Bez kosztów delegacji, w wysokości 33,4 tys. zł. 
52 Bez kosztów delegacji w wysokości 42,7 tys. zł.  
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2.7. Czas pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
dydaktycznych określał Regulamin pracy, przyjęty zarządzeniem nr 16/2019 Rektora 
KPSW z 24 czerwca 2019 r. Powyższy regulamin w § 19 wskazywał roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk i tak dla: profesora i profesora 
uczelni było to 240 godzin, starszego adiunkta – 300 godzin, adiunkta – 330 godzin, 
asystenta – 360 godzin, wykładowcy – 360 godzin, a dla lektora i instruktora – 
540 godzin. Godzina pracy, zgodnie z przyjętym regulaminem równa była 45 minutom 
zegarowym. Ustalony wymiar godzin zgodny był z zasadami wskazanymi w art. 127 
ust. 2 pkt 3 i 4 UPSWiN, tj. do 360 godzin dla pracownika dydaktycznego, oraz do 540 
godzin dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora, lub 
instruktora. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ustalano pensum dydaktyczne proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 
wynikającego z umowy o pracę. Nauczyciele akademiccy zatrudniani byli 
w zadaniowym systemie czasu pracy. Ponadto Rektor, na podstawie § 19 ust. 7 
Regulaminu pracy, podejmował decyzje dotyczące obniżenia rocznego wymiaru 
pensum dla pracowników pełniących funkcje kierownicze, którzy obciążeni byli 
obowiązkami organizacyjnymi i dydaktycznymi. Zasady obniżania pensum ustalone 
zostały w Uchwale nr 20/2011 Senatu KPSW z 28 listopada 2011 r. Zgodnie z § 3 
uchwały Rektor, na wniosek Dziekana, mógł obniżyć pensum dla jednego nauczyciela 
akademickiego maksymalnie o 60 godzin. Łączna liczba obniżonego pensum w roku 
akademickim nie mogła przekroczyć 240 godzin na jednym kierunku studiów. 
Obowiązujące pensum za trwający rok akademicki 2019/2020 nie zostało jeszcze 
rozliczone, natomiast w poprzednich latach wystąpiły przypadki przekroczenia zarówno 
pensum ustalonego indywidualnie dla nauczycieli akademickich w zawartych umowach, 
jak i na podstawie art. 127 UPSWiN, w dozwolonym zakresie. W roku akademickim 
2017/2018 było to 66 przypadków, a w roku 2018/2019 – 47 przypadków. Nauczyciele 
akademiccy wyrażali zgodę na pracę w godzinach przekraczających o ponad 1/2 
ustalone pensum. W wyniku usprawiedliwionych nieobecności (zwolnienie lekarskie, 
urlop dla poratowania zdrowia, itp.) w latach 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 34 
i 19 nauczycieli nie wypracowało pełnego pensum. Ponadto w Uczelni, wprowadzając 
dane do systemu POL-on, zaokrąglano w dół wymiar etatu (pensum) do dwóch miejsc 
po przecinku w wyniku czego, w roku akademickim 2017/2018 wypłacono 
wynagrodzenie za przepracowane 78 godzin ponad ustalone pensum, a w roku 
2018/2019 za 17 godzin. Ponadnormatywne godziny przede wszystkim dotyczyły 
nauczycieli akademickich w specjalnościach takich jak bazy danych, graficy 
komputerowi, pielęgniarki czy fizjoterapeuci. Prowadzenie powyższych zajęć, z uwagi 
na wymogi posiadania doświadczenia zawodowego, nie mogło być przekazane innym 
nauczycielom.  

(akta kontroli: t. I str. 152-252, t. V, str. 314-315, t. VI, str. 138-145, 184, 215-216, 226-240) 

2.8. KPSW zatrudniała łącznie 22 emerytowanych nauczycieli akademickich, z czego 
trzech własnych emerytów oraz 19 z zewnątrz. Rektor Uczelni wskazał na duże 
doświadczenie powyższych osób, zarówno dydaktyczne, jak i praktyczne w ramach 
prowadzonych zajęć. Uczelnia nie opracowała wewnętrznych zasad dotyczących 
zatrudniania emerytowanych pracowników, natomiast poszukując pracowników KPSW 
ogłasza konkursy na wolne stanowisko.  

(akta kontroli: t. I str. 5-7, t. IV str. 315-318) 

2.9. Szczegółowe badanie trzech programów studiów o profilu praktycznym wykazało, 
że zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uczelni, jako 
podstawowym miejscu pracy, w przypadku kierunku fizjoterapia wyniosły powyżej 70% 
i kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) – powyżej 60%. W przypadku 
kierunku pedagogika, o profilach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
z nauczaniem języka angielskiego II rok studiów oraz pedagogika wczesnoszkolna 
i przedszkolna III rok studiów, zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych 
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w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy prowadzone były w wymiarze odpowiednio 
45,97% oraz 40,00%. Niemniej dla całego cyklu studiów wartość ta osiągnęła poziom 
co najmniej 50%, wymagany art. 73 ust. 2 pkt 1 UPSWiN.  

(akta kontroli: t. IV str. 315-318, t. V str. 141) 

2.10. Nauczyciele akademiccy podlegali ocenie okresowej, wynikającej z art. 128 ust. 2 
UPSWiN z tym, że 24 osobom, spośród 94 zatrudnionych w roku akademickim 
2019/2020 ważność poprzedniej oceny skończyła się przed 18 kwietnia 2020 r.53, 
a jeden nauczyciel, od momentu zatrudnienia, tj. od 2014 r. w ogóle nie podlegał 
ocenie, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. VI str. 132-136, 146) 

2.11. Uczelnia od 2018 r. uzyskała tylko jedną ocenę programową, jakości kształcenia 
wydaną przez PKA. Była to cena negatywna i dotyczyła programu dla nowego kierunku 
studiów ratownictwo medyczne. Oceny dla pozostałych programów studiów wydane 
zostały w latach poprzedzających okres objęty kontrolą, tj. przed 2018 r. Poza 
programem kształcenia na kierunku pedagogika, który w 2014 r. uzyskał ocenę 
warunkową, pozostałe programy ocenione zostały pozytywnie. W przypadku programu 
dla kierunku pedagogika KPSW dokonała weryfikacji kwestionowanych przez PKA 
elementów programu studiów oraz sposobów jego realizacji. W wyniku analizy raportu 
PKA, w Uczelni wprowadzono program naprawczy w zakresie dokumentacji dotyczącej 
jakości kształcenia, prac dyplomowych, obsady zajęć dydaktycznych, stosowania 
metod projakościowych oraz badania losów absolwentów. PKA do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK54 nie dokonała ponownej oceny kwestionowanego 
programu.  

(akta kontroli: t. III str. 76-77, t. V str. 171-188, t. V str. 491-506) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Uczelnia nie przeprowadziła okresowej oceny 25 nauczycieli akademickich. Nie 
dysponowała tym samym wiedzą o sposobie wykonywania przez blisko 
30% nauczycieli akademickich obowiązków kształcenia i wychowania studentów, 
a także o stanie realizacji przez nich obowiązku uczestniczenia w pracach 
organizacyjnych na rzecz uczelni oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. 

KPSW, zgodnie z wymogami art. 128 ust. 2 UPSWiN, zobligowana była do 
przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich nie rzadziej niż raz na 
cztery lata. Termin przeprowadzenia ponownej oceny, w przypadku 24 nauczycieli 
akademickich, według stanu na dzień 18 kwietnia 2020 r., został przekroczony o od 208 
do 1 531 dni, a w przypadku jednego nauczyciela, zatrudnionego 1 października 
2014 r., ocena nie została przeprowadzona w ogóle. 

Prorektor wyjaśnił, że nie jest w stanie określić przyczyn, dla których tak ważny aspekt 
weryfikacji pracy nauczyciela akademickiego umknął uwadze władz Uczelni. Dalej 
Prorektor wyjaśnił, że Uczelnia, w możliwie najkrótszym czasie, usunie to 
niedopatrzenia oraz, że podjęte zostały już prace nad nowelizacją regulaminu 
okresowej oceny nauczycieli akademickich i po uzyskaniu stosownych opinii, procedura 
oceniania zostanie wdrożona i przeprowadzona. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia jedynie potwierdzają stwierdzoną 
nieprawidłowość, a brak wskazania przyczyny może oznaczać, że proces ten nie był 
właściwie zaplanowany i nadzorowany przez władze Uczelni.  

(akta kontroli: t. VI str. 191-192, 200, 213) 

                                                      
53 W dniu 18 kwietnia 2020 r. wszedł w życie art. 63 ust. 3 pkt 5.1. ustawy z dnia 26 kwietnia 2020 r., o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U z 2020 r., poz. 695, ze 
zm.), zgodnie, z którym w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen 
okresowych nauczycieli akademickich. 
54 Tj. do 21 lipca 2020 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Uczelnia prowadząc nabór na stanowisko profesora Uczelni w sposób 
nieuprawniony, w ogłoszeniu o konkursie na to stanowisko, określiła wyższe od 
wskazanych w UPSWiN, wymagania wobec kandydatów. Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 
UPSWiN, profesorem Uczelni mogła być osoba posiadająca, co najmniej stopień 
doktora, a Uczelnia w swoich ogłoszeniach wskazywała wymóg posiadania tytułu 
doktora habilitowanego.   

Jak wyjaśnił Prorektor, opracowując warunki konkursu, Dziekan WNHiS oparł się na 
obowiązującym w tym czasie „starym statucie”, który dopuszczał takie uwarunkowania. 

NIK stoi na stanowisku, że skoro w kwestionowanym ogłoszeniu o konkursie, KPSW 
prowadziła nabór na stanowisko „profesora uczelni” oraz wyznaczono termin składania 
aplikacji na okres od 27 września 2019 r. do 27 października 2019 r., to Uczelnia 
posiadała wiedzę o aktualnych wymaganiach w tym zakresie. W obowiązujących, 
bowiem wcześniej ramach prawnych UPSW takiego stanowiska nie przewidziano. 
Ponadto, w ocenie NIK, właściwa komórka kadrowa powinna dokonać weryfikacji 
takiego ogłoszenia pod względem wymogów formalnych, zwłaszcza w związku 
z wprowadzanymi w okresie prowadzonego konkursu, zmianami przepisów 
regulujących funkcjonowanie Uczelni. Tym bardziej, że obowiązek dotyczący 
inicjowania i opracowywania merytorycznych wewnętrznych aktów prawnych, 
dotyczących m.in. spraw osobowych spoczywał na Dziale Kadr Uczelni (§ 63 pkt 16 
obowiązującego wówczas Regulaminu organizacyjnego Uczelni). 

(akta kontroli: t. VI str. 171-178, 369-372, 389-390) 

3. KPSW w § 48 ust. 2 Statutu, ograniczyła możliwość wskazania, w umowie o pracę 
z nauczycielem akademickim, Uczelni, jako podstawowego miejsca pracy w odniesieniu 
do osób posiadających stopień doktora habilitowanego. Było to niezgodne z art. 120 
ust. 1 UPSWiN, który przewidywał, że w umowie o pracę z nauczycielem akademickim 
wskazuje się, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. 
Zapis Statutu wskazywał bowiem, że na stanowisku profesora uczelni można zatrudnić 
osobę w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą stopień doktora habilitowanego 
(…), a w podstawowym miejscu pracy osobę posiadającą tytuł doktora (…).  

Jak wyjaśnił Prorektor, w ocenie KPSW powyższy zapis statutowy w żaden sposób nie 
wyklucza zatrudnienia w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy. Powyższy zapis, 
według Prorektora, miał sprzyjać zatrudnianiu doktorów habilitowanych, którzy często 
mają podstawowe miejsce pracy w swoich macierzystych uczelniach.  

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ 
zatrudnienie na pełny etat nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w podstawowym 
miejscu pracy.  

(akta kontroli: t. I str. 82, t. VI str. 345-346, 369) 
 

W ocenie NIK Uczelnia zapewniła warunki kadrowe dla realizacji kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów, jednak fakt regularnego wypracowywania godzin 
przekraczających ustalone pensum świadczył o trudnościach w tym aspekcie. Wynikało 
to z konieczności zatrudniania personelu o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym, w tym praktyków w takich dziedzinach jak pielęgniarstwo, 
fizjoterapia czy edukacja techniczno-informatyczna. Uczelnia posiadała wieloletni plan 
szkoleń obejmujący pracowników dydaktycznych i administracyjno-technicznych, 
w którym nie ujęto wszystkich szkoleń realizowanych przez KPSW, a większość 
środków przeznaczała na szkolenia kadry administracyjnej, co w ocenie NIK było nie w 
pełni zgodne z głównym zadaniem, do jakiego została powołana Uczelnia, 
tj. kształcenia studentów oraz kształcenia i promowanie kadr Uczelni. Ponadto Uczelnia 
nie dokonała okresowej oceny 25 z 94 nauczycieli akademickich, przez co nie 
posiadała wiedzy o sposobie wywiązywania się z powierzonych tej grupie pracowników 
zadań w zakresie kształcenia, wychowania studentów, podnoszenia kwalifikacji i 
udziału w pracach organizacyjnych na jej rzecz.  

OCENA CZĄSTKOWA 



 

21 

3. Zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla kształcenia 
na poszczególnych kierunkach studiów 

3.1. Liczba przyjętych studentów ogółem w KPSW malała w każdym kolejnym roku 
akademickim objętym kontrolą i wynosiła odpowiednio55: w roku akademickim 
2017/2018 – 374 osoby (w tym 58 studentów kształcących się na studiach 
niestacjonarnych56), w roku 2018/2019 – 341 osób, w roku 2019/2020 – 327 osoby, 
przy czym w każdym roku akademickim przekroczyła ona przewidywaną liczbę miejsc 
określoną przez Senat/Rektora na studia stacjonarne odpowiednio o: jedną osobę (315 
miejsc)57, o 21 osób (320 miejsc)58 oraz o siedem osób (320 miejsc)59.  Liczba 
słuchaczy przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019 była o 7,9% 
wyższa niż w roku poprzednim, a w roku akademickim 2019/2020 niższa o 4,1% 
w  stosunku do roku ubiegłego. 

Liczba przyjętych studentów na studia pierwszego stopnia wzrastała w kolejnych latach 
akademickich i wynosiła: 2017/2018 – 246 słuchaczy, 2018/2019 – 248 słuchaczy 
(wzrost o 0,8%), 2019/2020 – 267 słuchaczy (wzrost w porównaniu do roku 
poprzedniego o 7,7%), przy malejącej w analogicznym okresie liczbie przyjmowanych 
osób na studia drugiego stopnia (wyłącznie na kierunku pielęgniarstwo) wynoszącej 
odpowiednio 86 studentów (w tym 58 kształcących się na studiach niestacjonarnych), 
42 studentów oraz 25 studentów. W zakresie jednolitych studiów magisterskich 
realizowanych w KPSW wyłącznie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 
2018/2019 przyjęto o dziewięć osób więcej niż w roku poprzednim60 (wzrost o 21,4%), 
natomiast w roku 2019/202061 mniej o 16 osób niż roku 2018/2019 (spadek o 31,4%).  

W roku akademickim 2018/2019 nastąpił wzrost zainteresowania oraz przyjęć 
studentów w stosunku do roku 2017/2018 na pięciu kierunkach62, spadek na trzech 
kierunkach63, na jednym natomiast liczba przyjętych słuchaczy utrzymała się na tym 
samym poziomie64. W jednym przypadku – edukacja techniczno-informatyczna – studia 
nie zostały uruchomione65. W kolejnym roku akademickim (2019/2020) liczba przyjętych 
słuchaczy wzrosła, w stosunku do roku poprzedniego, na czterech kierunkach66, w tym 
przyjęto ponownie studentów na kierunek edukacja techniczno-informatyczna, zmalała 
natomiast na pięciu kierunkach67, a jeden nie został uruchomiony68. Na przestrzeni 
trzech poddanych kontroli lat akademickich jedynie na dwóch kierunkach utrzymano 
tendencję wzrostową, tj. filologii (filologia angielska)69 oraz pielęgniarstwie pierwszego 

                                                      
55 Według danych wynikających ze sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i przyjętych na studia, według stanu na 
1 października 2017 r., 2018 r. i 2019 r. 
56 Tj. 15,5% łącznej liczby przyjętych studentów. 
57 Uchwała nr 6/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przewidywalnej liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2017/2018.  
58 Uchwała nr 8/2018 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2018 r. 
w sprawie przewidywalnych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2018/2019.   
59 Zarządzenie nr 58/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2019/2020. 
60 W 2017/2018 – 42 studentów, a w 2018/2019 – 51 studentów. 
61 35 studentów. 
62 Filologia (filologia angielska), pedagogika, pielęgniarstwo pierwszego stopnia, fizjoterapia oraz wychowanie 
fizyczne. 
63 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia (filologia germańska), pielęgniarstwo drugiego stopnia. 
64 Dotyczy dietetyki. 
65 Jak wskazał Prorektor, kierunek ten konkuruje na lokalnym rynku ze studiami o profilu informatycznym 
uruchomionymi w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. 
66 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia (filologia angielska),edukacja techniczno-informatyczna, 
pielęgniarstwo pierwszego stopnia. 
67 Dietetyka, fizjoterapia, pedagogika, pielęgniarstwo drugiego stopnia, wychowanie fizyczne. 
68 Dotyczy filologii (filologia germańska). 
69 Liczba słuchaczy przyjętych na studia w roku akademickim: 2017/2018 – 37, 2018/2019 – 50, 2019/2020 – 56. 
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stopnia70; systematyczny spadek zainteresowania odnotowano natomiast na filologii 
(filologia germańska)71 oraz pielęgniarstwie drugiego stopnia72. 

Liczba nowo przyjmowanych w kolejnych latach studentów nie wypełniała limitów 
możliwości kształcenia, wynikających z posiadanej bazy naukowo-dydaktycznej, 
bowiem przystosowana ona była do kształcenia ponad 2,0 tys. studentów, co miało 
miejsce, jak podał Prorektor, w latach 2010/2011. 

Odnosząc się do przyczyn spadku zainteresowania studiami oraz liczby przyjęć 
w KPSW, Prorektor wskazał głównie na problem depopulacji Jeleniej Góry oraz 
zmniejszenia znaczenia gospodarczo-społecznego miasta po reformie administracyjnej 
przeprowadzonej w 1999 r. Dodał, że Uczelnia stara się podążać za zmianami 
wywołanymi w jej otoczeniu, m.in. poprzez unowocześniane bazy dydaktycznej, 
poszerzanie współpracy z lokalnym rynkiem pracy czy uatrakcyjnianie oferty 
edukacyjnej73.  

(akta kontroli: t. VII str. 8-35, t. XI str. 9-35, 71) 

3.2. Liczba studentów ogółem kształcących się na Uczelni w poszczególnych latach 
akademickich wynosiła74: w 2017/2018 – 807 osób, w 2018/2019 – 799 osób, 
w 2019/2020 – 713 osób, z czego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiach magisterskich odpowiednio: 

- 2017/2018 – 678 osób, 83 osoby75 i 46 osób; 

- 2018/2019 – 608 osób, 119 osób76 i 72 osoby; 

- 2019/2020 – 555 osób, 66 osób i 92 osoby. 

W roku akademickim 2018/2019 nastąpił wzrost liczby kształcących się studentów 
w stosunku do roku 2017/2018 na trzech kierunkach77, spadek natomiast na 
pozostałych siedmiu78. W kolejnym roku akademickim liczba słuchaczy wzrosła, 
w stosunku do roku poprzedniego, na trzech kierunkach79, w tym na dwóch, w których 
w poprzednim roku odnotowano spadek80. Zmalała natomiast na pozostałych sześciu81, 
na jednym utrzymała się na tym samym poziomie82. Przez cały okres objęty kontrolą 
jedynie na filologii (filologia angielska) utrzymała się tendencja wzrostowa w zakresie 
liczby słuchaczy – w porównaniu do roku akademickiego 2017/2018, w 2019/2020 było 
ich o 24 osoby więcej. Na czterech kierunkach natomiast systematycznie ubywało 

                                                      
70 Liczba słuchaczy przyjętych na studia w roku akademickim: 2017/2018 – 22, 2018/2019 – 35, 2019/2020 – 36. 
71 Liczba słuchaczy przyjętych na studia w roku akademickim: 2017/2018 – 27, 2018/2019 – 21, 2019/2020 – nie 
realizowano. 
72 Liczba słuchaczy przyjętych na studia w roku akademickim: 2017/2018 – 85, 2018/2019 – 42, 2019/2020 – 25. 
73 W przypadku kierunku edukacja techniczno-informatyczna, np. utworzono nową specjalność o nazwie 
Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych oraz doposażono i zmodernizowano bazę 
laboratoryjną w sprzęt dostosowany do aktualnie stosowanych technologii; kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia 
– m.in. utworzono MCSM, nawiązano współpracę z placówkami służby zdrowia, kierunek promuje się w środowisku 
pielęgniarskim (np. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położonych) oraz w mediach i portalach społecznościowych; 
kierunku filologia (filologia germańska) – m.in. organizowano liczne seminaria, debaty, wykłady i warsztaty głównie 
dla uczniów szkół średnich, konkursy kulturoznawcze i imprezy integracyjne środowiska akademickiego z lokalną 
społecznością. 
74 Według stanu na dzień 31 grudnia. 
75 W tym na studiach stacjonarnych 37 osób i na studiach niestacjonarnych 46 osób. 
76 W tym na studiach stacjonarnych 73 osoby i na studiach niestacjonarnych 46 osób. 
77 Filologia (filologia angielska) – o 18 osób (tj. o 24,0%), pedagogika – o 22 osoby (tj. o 31,1%) oraz pielęgniarstwo 
drugiego stopnia – o 36 osób (tj. o 43,4%). 
78 Dietetyka – o 20 osób (tj. 17,5%), dziennikarstwo i komunikacja społeczna – o trzy osoby (tj. o 4,7%), edukacja 
techniczno-informatyczna – o 21 osób (tj. o 26,6%), filologia (filologia germańska) – o dwie osoby (tj. o 3,8%), 
fizjoterapia – o 10 osób (tj. o 9,0%), pielęgniarstwo pierwszego stopnia – o 18 osób (tj. o 19,8%), wychowanie 
fizyczne – o 11 osób (tj. o 16,4%). 
79 Edukacja techniczno-informatyczna – o 10 osób (tj. o 17,2%), filologia (filologia angielska) – o sześć osób 
(tj. o 6,5%), pielęgniarstwo pierwszego stopnia – o dziewięć osób (tj. o 12,3%). 
80 Dotyczy edukacji techniczno-informatycznej oraz pielęgniarstwa pierwszego stopnia. 
81 Dietetyka – o 22 osoby (tj. o 23,4%), dziennikarstwo i komunikacja społeczna – o cztery osoby (tj. o 6,6%), filologia 
(filologia germańska) – o 19 osób (tj. o 37,3%), fizjoterapia – o 9 osób (tj. o 8,9%), pedagogika – o cztery osoby 
(tj. o 4,3%), pielęgniarstwo drugiego stopnia – o 53 osoby (tj. o 44,5%). 
82 Dotyczy wychowania fizycznego – 56 słuchaczy. 
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studentów, tj. na dietetyce, filologii (filologia germańska), fizjoterapii oraz 
dziennikarstwie i komunikacji społecznej, gdzie w odniesieniu do roku akademickiego 
2017/2018, w 2019/2020 było ich mniej odpowiednio o 4283 osoby, 2184, 1985 oraz 
786 osób. 

Prorektor w wyjaśnieniach powołał się na tożsame argumenty, co w przypadku spadku 
liczby przyjmowanych na studia studentów. Dziekani wydziałów wskazali na działania 
podjęte w celu utrzymania słuchaczy z dnia rozpoczęcia studiów oraz zwiększenia 
atrakcyjności oferty edukacyjnej na kierunkach, na których odnotowano spadek 
zainteresowania, tj. m.in. modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej, 
modyfikacja modułów specjalnościowych czy promocja wśród lokalnej społeczności 
osiągnięć i potencjału zawodowego studentów. 

(akta kontroli: t. VII str. 36-68, t. XI str. 11-12, 22-23) 

3.3. W badanym okresie studia niestacjonarne prowadzono w latach akademickich 
2017/2018 oraz 2018/2019 wyłącznie na studiach drugiego stopnia kierunku 
pielęgniarstwo. Liczba studentów kształcących się w tym trybie w obu przypadkach 
wynosiła 46 osób, co stanowiło odpowiednio 5,7% i 5,8% ogółu studentów. Powyższe 
było zgodne z art. 63 ust. 3 UPSWiN87, stosownie, do treści którego w uczelni 
publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być 
mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych. 

(akta kontroli: t. VII str. 36-68) 

3.4. W roku akademickim 2017/2018 201 studenci studiów stacjonarnych uzyskali tytuł 
zawodowy licencjata (190 osób) (dalej: lic.) bądź inżyniera (11 osób) (dalej: inż.). 
W kolejnym roku akademickim 226 studentów (w tym 43 słuchaczy studiów 
niestacjonarnych) uzyskało tytuł zawodowy licencjata (131 osób) lub inżyniera 
(22 osoby) bądź magistra – 73 osoby (dalej: mgr). Liczba absolwentów w latach 
2017/2018 oraz 2018/2019 na poszczególnych kierunkach kształtowała się 
następująco: 
- dietetyka – 39 i 25 osób (lic.), 
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 15 i 11 osób (lic.), 
- edukacja techniczno-informatyczna – 11 i 22 osoby (inż.), 
- filologia (filologia angielska) – 16 i 14 osób (lic.), 
- filologia (filologia germańska) – 11 i 8 osób (lic.), 
- fizjoterapia – 30 i 25 osób (lic.), 
- pedagogika – 21 i 15 osób (lic.), 
- pielęgniarstwo – 38 i 21 osób (lic.) oraz 7388 osoby (mgr), 
- wychowanie fizyczne – 20 i 12 osób (lic.). 
W stosunku do liczby słuchaczy z dnia rozpoczęcia studiów łączna liczba absolwentów 
w roku akademickim 2017/2019 stanowiła 60,4%89, a w roku akademickim 2018/2019 
45,8%90, na poszczególnych kierunkach natomiast odpowiednio: 
- dietetyka – 69,6% i 48,1%, 
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 71,4% i 40,7%, 
- edukacja techniczno-informatyczna – 35,5% i 57,9%, 
- filologia (filologia angielska) – 38,1% i 29,8%, 
- filologia (filologia germańska) – 36,7% i 36,4%, 
- fizjoterapia – 60,0% i 55,6%, 

                                                      
83 Tj. o 36,8%. 
84 Tj. o 39,6%. 
85 Tj. o 17,1%. 
86 Tj. o 10,9%. 
87 W stosunku do roku akademickiego 2017/2018 norma zawarta w art. 163 ust. 2 UPSW. 
88 Dotyczy roku akademickiego 2018/2019, w tym 30 osób na studiach stacjonarnych oraz 43 osoby na studiach 
niestacjonarnych. 
89 Tytuł zawodowy lic. uzyskało 62,9%, a inż. 71,0%. 
90 Tytuł zawodowy lic. uzyskało 46,3%, inż. 57,9%, a mgr 85,9%. 
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- pedagogika – 70,0% i 50,0%, 
- pielęgniarstwo – 80,9% i 58,3% (lic.) oraz 85,9% (mgr)91, 
- wychowanie fizyczne – 76,9% i 50%. 
Wśród tzw. roczników, którzy w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 zostali 
absolwentami Uczelni, wystąpiły przypadki skreśleń z listy studentów w liczbie 
odpowiednio 18092 oraz 19593. Najczęstszą przyczynę powyższego stanowiło 
nieuzyskanie zaliczenia semestru w określonym terminie (odpowiednio 32,8% i 45,6%) 
oraz rezygnacja ze studiów (odpowiednio 26,7% oraz 27,7%). Kumulacja ww. zjawisk 
następowała zazwyczaj – w przypadku pierwszego z nich po zakończeniu każdego 
z semestrów, drugiego natomiast – w pierwszym roku studiów. 

(akta kontroli: t. VII str. 69-108, 119-139, 157-193) 

3.5. KPSW w Jeleniej Górze uczestniczyła przez cały okres objęty kontrolą94 
w programie Erasmus+, w ramach którego zarówno studenci, jak i pracownicy mieli 
możliwość partycypacji w dedykowanych im formach współpracy międzynarodowej 
(studenci studiując bądź odbywając praktyki, a kadra prowadząc działalność 
dydaktyczną bądź uczestnicząc w szkoleniach). W ramach czterech umów projektu 
„Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu” 
111 uczestników (w tym 44 studentów) skorzystało z opcji kształcenia w wybranych 
przez siebie państwach spośród 13, z którymi Uczelnia zawarła dwustronne umowy. 
Natomiast w oparciu o kolejne cztery umowy projektu „Mobilność edukacyjna 
w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami partnerskimi”, obejmujące współpracę 
z instytucjami z takich państw jak Chiny, Syria, USA czy Ukraina, do KPSW w Jeleniej 
Górze przyjechało 49 osób (w tym 17 studentów), a wyjechało ośmiu pracowników 
Uczelni. Ze współpracy międzynarodowej, finansowanej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, korzystali także studenci 
z niepełnosprawnościami oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Łącznie na 
studia bądź praktykę w ramach trzech umów wyjechało 10 studentów, w tym trzech 
z niepełnosprawnościami. Jak wskazano w raportach podsumowujących zakończone 
projekty, udział w ww. programach wpłynął pozytywnie zarówno na kompetencje 
studentów (m.in. językowe, głównie w zakresie podniesienia znajomości języka 
angielskiego, interpersonalne, zawodowe), jak i pracowników oraz kadry 
dydaktycznej95. 

Uczelnia podpisała także: 

(a) porozumienie w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie 
Nysa, co zostało opisanej szerzej w pkt 1.12 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego; 
(b) porozumienie w ramach projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków 
medycznych, realizowanego ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska96, w okresie 1 września 2016 r. – 30 sierpnia 2018 r. z Wyższą i Średnią Szkołą 
Medyczną z Trutnova97, którego celem było poprawa kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych absolwentów w obszarze opieki nad pacjentami w rejonie 
przygranicznym98; 

                                                      
91 W tym 111,1% na studiach stacjonarnych (liczba kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 
była ostatecznie wyższa niż dane, na podstawie których dokonywano kalkulacji) i 74,1% na studiach 
niestacjonarnych. 
92 W tym 76 skreśleń na WNHiS oraz 104 skreślenia na WNMiT. 
93 W tym 84 skreśleń na WNHiS oraz 111 skreśleń na WNMiT. 
94 Dane podane w tym akapicie wg stanu na dzień 2 czerwca 2020 r. 
95 W zakresie, m.in. umocnienia relacji z instytucjami partnerskimi, skorzystania z dobry praktyk poznanych za 
granicą, wzrostu kompetencji społecznych, językowych i/lub kulturowych. 
96 Łączny budżet po stronie polskiej w kwocie 127,3 tys. euro, w tym 108,2 tys. euro ze środków europejskich. KPSW 
w tym projekcie pełniła rolę partnera. 
97 Nazwa: Vyssi odborna skola zdrovotnicka a Sredni zdrovotnicka skola, Trutnov. 
98 W ramach projektu studenci kierunków medycznych uczestniczyli w przeprowadzonych po obu stronach granicy 
stażach zagranicznych w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej, wyjazdowych warsztatach porównujących 
systemy opieki zdrowotnej, wspólnych konferencjach oraz kursach językowych. W całym projekcie udział wzięło 
ponad 200 studentów KPSW. Wymierne podsumowanie projektu stanowiła wydana publikacja metodyczna 
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(c) umowę o współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Libercu z 7 października 
1997 r. oraz umowę o współpracy z Hohschule Zittau/Goerlitz z 2 grudnia 1999 r., 
realizowane w ramach programu Erasmus+ oraz Akademickiego Centrum 
Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa; 
(d) memorandum z Changzhou University z 9 lipca 2018 r., stanowiące podstawę do 
podjęcia współpracy w ramach programu Erasmus+99; 
(e) memorandum z Changzhou Insitutete of Technology, stanowiące podstawę do 
podjęcia współpracy w ramach programu Erasmus+100. 

 (akta kontroli: t. IV str. 256-263, t. XII str. 1-342) 

3.6. Wartość środków trwałych znajdujących się na stanie Uczelni wynosiła na koniec: 
2017 r. – 60 972,0 tys. zł101, 2018 r. – 61 756,3 tys. zł102, 2019 r. – 64 603,4 tys. zł103, I 
kwartału 2020 r. – 64 585,1 tys. zł104. W okresie objętym kontrolą tylko raz (w 2018 r.) 
dokonano sprzedaży środka trwałego (samochodu ciężarowego) o wartości 58,5 tys. zł. 
Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r., zakupiono środki trwałe w kwocie odpowiednio: 
986,6 tys. zł oraz 2 271,5 tys. zł. 

(akta kontroli: t. VII str. 194-269) 

3.7. Na zlecenie NIK, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego 
Jelenia Góra (dalej: PINBPG Jelenia Góra) przeprowadził kontrolę obiektów KPSW 
w zakresie utrzymania ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym. W oparciu 
o przedłożone przez KPSW w dniu 24 czerwca 2020 r. dokumenty105 PINBPG Jelenia 
Góra ustalił, że zarówno obiekty użytkowane106, jak i nieużytkowane107, miały założone 
i prowadzone książki kontroli. Obiekt użytkowane były poddawane okresowym 
kontrolom wynikającym z przepisów prawa budowlanego, które przeprowadzały osoby 
uprawnione. Wyniki tych kontroli były wpisywane do książek, a z ich treści nie wynikał 
zły stan techniczny lub estetyczny tych obiektów bądź zagrożenie, które 
zobowiązywałoby organ nadzoru budowlanego do prowadzenia postępowania 
administracyjnego. Obiekty nieużytkowane i wyłączone z eksploatacji nie były 
natomiast poddawane okresowym kontrolom w trybie art. 62 UPB, z wyjątkiem obiektu 
rektoratu przy ul. Zamojskiego 7, który poddano częściowej kontroli przez osobę 
upoważnioną. Obiekty te były wyłączone z eksploatacji, a z protokołu ich przeglądu, 
przeprowadzonego w październiku 2019 r. przez specjalistę ds. technicznych oraz 
specjalistę ds. BHP wynikało, że były one zabezpieczone i chronione przed dostępem 
osób trzecich. Ich stan techniczny był zły. W oparciu o przedłożone dokumenty PINBPG 
Jelenia Góra stwierdził także, że obiekty użytkowane były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem.  

                                                                                                                                            
zawierająca, m.in. informacje na temat podejmowania samodzielnej działalności zawodowej, opracowana na bazie 
doświadczeń warsztatowych studentów. 
99 Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że propozycja podpisania umowy o współpracy została 
przesłana do Uczelni. 
100 Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że umowa została podpisana, a wymiana będzie realizowana 
po zakończeniu epidemii koronawirusa. 
101 W tym: (1) grunty – 5 975,6 tys. zł, (2) budynki, lokale i obiekty budowlane – 46 097,9 tys. zł, (3) – maszyny, 
urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, maszyny – 2 129,0 tys. zł, (4) urządzenia techniczne – 854,1 tys. zł, 
(5) środki transportu – 210,6 tys. zł, (6) książki – 1 412,1 tys. zł, (7) inne środki trwałe – 4 292,8 tys. zł. 
102 W tym: (1) grunty – 5 975,6 tys. zł, (2) budynki, lokale i obiekty budowlane – 46 097,9 tys. zł, (3) – maszyny, 
urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, maszyny – 2 685,1 tys. zł, (4) urządzenia techniczne – 950,0 tys. zł, 
(5) środki transportu – 152,1 tys. zł, (6) książki – 1 375,2 tys. zł, (7) inne środki trwałe – 4 520,4 tys. zł. 
103 W tym: (1) grunty – 5 975,6 tys. zł, (2) budynki, lokale i obiekty budowlane – 46 822,8 tys. zł, (3) – maszyny, 
urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, maszyny – 2 944,3 tys. zł, (4) urządzenia techniczne – 1 145,5 tys. zł, 
(5) środki transportu – 168,2 tys. zł, (6) książki – 1 421,9 tys. zł, (7) inne środki trwałe – 6 125,3 tys. zł. 
104 W tym: (1) grunty – 5 975,6 tys. zł, (2) budynki, lokale i obiekty budowlane – 46 822,8 tys. zł, (3) – maszyny, 
urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, maszyny – 2 931,9 tys. zł, (4) urządzenia techniczne – 1 145,5 tys. zł, 
(5) środki transportu – 168,2 tys. zł, (6) książki – 1 426,7 tys. zł, (7) inne środki trwałe – 6 114,5 tys. zł. 
105 Książki kontroli 24 obiektów wraz z protokołami kontroli okresowych. 
106 16 obiektów, w tym 12 przeznaczonych na pobyt stały ludzi, a cztery nie przeznaczone na pobyt stały ludzi. 
107 Osiem obiektów, w tym budynki magazynowe, warsztatowe, gospodarcze i szkoleniowe położone przy 
ul. Lwóweckiej 18 i ul. Kadetów oraz jeden budynek administracyjno-dydaktyczny przy ul. Zamojskiego 7. 
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W związku z poczynionymi ustaleniami PINBPG Jelenia Góra zalecił KPSW: 
(1) zweryfikować i uaktualnić wszystkie upoważnienia dla osób dokonujących wpisów 
do książek budowlanych, (2) przeprowadzić instruktaż w zakresie rzetelnego 
prowadzenia książek obiektów budowlanych, (3) uzupełnić o niezbędne oznaczenia 
wszystkie mapy załączone do książek obiektów budowlanych, (4) uzupełnić brakujące 
wpisy dotyczące protokołów kontroli w książkach budowlanych, (5) do zakresu 
okresowych kontroli wprowadzić roczne i pięcioletnie kontrole budynków 
nieużytkowych, z wyłączeniem nieczynnych instalacji, (6) na bieżąco niezwłocznie 
usuwać wszelkie wykazane nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów tak, aby 
nie następowało pogorszenie ich właściwości użytkowych.  

 (akta kontroli: t. XI str. 53-58) 

3.8. W latach 2018-2020 Uczelnia udostępniała obiekty bazy dydaktycznej108 
podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych 147 umów/porozumień109, w tym 
52 obowiązujących w 2018 r., 29 w 2019 r.,10 w 2020 r. oraz 18 obowiązujących 
w latach 2018-2019, 10 w latach 2018-2020 i 28 w latach 2019-2020. Z tego tytułu 
uzyskała przychody w wysokości: w 2018 r. 387,4 tys. zł, w 2019 r. 493, 8 tys. zł oraz 
w 2020 r.110 202,3 tys. zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i 2019 r. stan 
należności KPSW z tego tytułu wynosił odpowiednio 189,4 tys. zł (w tym 162,4 tys. zł 
zaległości) oraz 219,0 tys. zł (w tym 178,0 tys. zł zaległości). Zaległości w 2020 r.111 
wyniosły 230,8 tys. zł. Spośród siedmiu zawartych w latach objętych kontrolą umów 
dzierżawy, tylko dwie dotyczyły dzierżawy całego obiektu (nieruchomość położona przy 
ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze), którego wartość wynosiła 1 619,1 tys. zł. Takie 
rozporządzanie mieniem nie miało negatywnego wpływu na realizację statutowej 
działalności Uczelni. Szczegółowym badaniem objęto sześć umów112, obowiązujących 
na przestrzeni okresu objętego kontrolą. W wyniku tego badania twierdzono, że: 
- umowy zawierały zapisy zabezpieczające interes Uczelni, w tym dotyczące: 
(1) naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach, (2) konieczności wpłaty kaucji113 czy 
wykupienia polis ubezpieczeniowych od ryzyk podstawowych114, (3) złożenia 
notarialnego jednostronnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu 
zabezpieczenia wynikających z umów płatności (w przypadku umów dzierżawy); 
- w trzech przypadkach w umowie przewidziano zapis o waloryzacji wysokości 
czynszu115, którą przeprowadzano (poza jedynym przypadkiem, gdzie waloryzacja 
została przeprowadzona w niepełnym zakresie); 
- w dwóch umowach uregulowano formalnie możliwość przeprowadzenia kontroli 
przedmiotu najmu bądź dzierżawy, przy czym faktycznie kontrola ta była sprawowana 
poprzez doraźne kontrole zgodności wykorzystania przedmiotu najmu/dzierżawy 
z zawartą umową (w czterech przypadkach), nadzór Kierownika Domu Studenta 
(w jednym przypadku) oraz okresowe kontrole nieruchomości, zgodnie z UPB; 
- uzyskane przychody pokrywały w całości rzeczywiste koszty udostępnienia 
nieruchomości116. 

                                                      
108 W rozumienie ogółu obiektów, którymi dysponuje Uczelnia i które znajdują się w jej zarządzie. 
109 Z wyłączeniem sytuacji, gdy Uczelnia udostępniała obiekty na podstawie pojedynczych biletów, karnetów, opłat 
za noclegi, za które interesariusze płacili w kasach Uczelni. Wskazana w wystąpieniu pokontrolnym liczba 
umów/porozumień obejmuje następujące sformalizowane formy porozumienia: (1) umowa, (2) formularz 
udostępnienia obiektu, (3) faktura za korzystanie z obiektu bądź za nocleg. 
110 Według stanu na dzień 25 maja 2020 r. 
111 Według stanu jw. 
112 Dotyczy: (1) umowy najmu 15/DAT/2019 z 30 sierpnia 2019 r., (2) umowy najmu 12/DAT/2019 z 1 sierpnia 
2019 r., (3) umowy najmu nr 4/DAT/2014 z 13 lutego 2014 r. wraz z aneksami: nr 1 z 31 marca 2014 r., nr 2 
z 2 lutego 2015 r. oraz nr 3 z 27 kwietnia 2015 r., (4) umowy dzierżawy nr 13/2019 z 12 lipca 2019 r., (5) umowy 
najmu nr 14/DAT/2016 z 30 maja 2016 r. oraz (6) umowy dzierżawy nr 6/DAT/2014 z 15 kwietnia 2014 r. wraz 
z aneksami: nr 1 z 25 kwietnia 2016 r., nr 2 z 20 marca 2017 r. oraz nr 3 z 1 lipca 2019 r. 
113 Cztery z sześciu zbadanych. 
114 Trzy z sześciu zbadanych. 
115 Dotyczy umów dzierżawy obiektu przy ul. Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze oraz pomieszczeń na parterze budynku 
nr 2 przy ul. Lwóweckiej 12 w Jeleniej Górze (kampus KPSW). 
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W przypadku zwłoki w płatnościach KPSW naliczała dłużnikom odsetki na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych117 (dalej: ustawa o transakcjach handlowych), przy czym 
w stosunku do pięciu zaległości (na łączną kwotę 30,2 tys. zł) jednego z poddanych 
badaniu kontrahentów, nie zostały one naliczone co najmniej na dzień bilansowy roku, 
w którym te zaległości powstały. Proces windykacji zaległości nie został w KPSW 
uregulowany wewnętrznym aktem prawnym i nie przebiegał prawidłowo, co zostało 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli: t. VIII str. 247-665, t. X str. 285-501, t. XI str. 430-471) 

3.9. W okresie objętym kontrolą KPSW wynajmowała bądź dzierżawiła od innych 
podmiotów obiekty/powierzchnie/nieruchomości na cele prowadzonej działalności 
dydaktycznej na podstawie łącznie 10 umów118, w tym trzech obowiązujących 
w 2018 r., czterech w 2019 r., jednej w 2020 r. oraz dwóch w latach 2018-2020. Umowy 
dotyczyły najmowania: (1) powierzchni bądź gruntu pod reklamę Uczelni (w dziewięciu 
przypadkach) oraz (2) specjalistycznej pracowni technologii gastronomicznej 
(laboratorium) na potrzeby zajęć dydaktycznych na kierunku dietetyka (w jednym 
przypadku), której Uczelnia we własnym zakresie nie posiadała. Z powyższego tytułu 
Uczelnia poniosła koszty w łącznej wysokości 124,5 tys. zł, z czego 63,0 tys. zł 
w 2018 r., 58,8 tys. zł w 2019 r. oraz 2,7 tys. zł119 w 2020 r. Szczegółowe badanie 
100% umów, w ramach których Uczelnia poniosła koszty wykazało, że KPSW co do 
zasady terminowo120 regulowała zobowiązania w kwotach wynikających z zawartych 
umów. W przypadku sześciu na 51 zbadanych faktur/rachunków zapłata nastąpiła po 
wskazanym na dokumencie terminie płatności, z uwagi na jego wpływ do KPSW 
z opóźnieniem. W przypadku dwóch umów121 ich rozliczanie odbywało się niezgodnie 
z założeniami kontraktowymi (w zakresie terminu płatności), nie powodowało to jednak 
powstawania zobowiązań wymagalnych po stronie Uczelni, bowiem KPSW 
dotrzymywała w tych przypadkach terminów wskazywanych na fakturach. Takie 
rozporządzanie mieniem, szczególnie zaś w zakresie najmowania specjalistycznej 
pracowni gastronomicznej, przyczyniało się do pełniejszej realizacji statutowej 
działalności Uczelni. 

(akta kontroli: t. IV str. 24-76, t. X str. 182-284)  

3.10. KPSW dysponowała następującą bazą dydaktyczną: 

- 18 sal wykładowych122, w tym 15 w WNMiT oraz trzy w WNHiS; 
- 30 sal laboratoryjnych bądź ćwiczeniowych123, w tym 14 w WNMiT i 16 w WNHiS; 
- 30 pracowni specjalistycznych124, w tym 24 wykorzystywanych dla potrzeb WNMiT 
oraz sześć125 dla WNHiS. 

Zaplecze dydaktyczne Uczelni stanowiła także hala sportowa, w której znajdowały się, 
m.in. sala gimnastyczna, sala fitness czy siłownia, oraz kryta pływalnia z zespołem 
pomieszczeń odnowy biologicznej wraz z funkcją rehabilitacyjną. 

(akta kontroli: t. VII str. 270-283, t. XI str. 63-68) 

                                                                                                                                            
116 Łącznie w latach 2018-2020 (maj) przychody z tytułu zbadanych umów wyniosły 518,1 tys. zł, przy 73,4 tys. zł 
poniesionych kosztów. 
117 Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm. 
118 Poza umowami zawartymi dla potrzeb Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
119 Według stanu na 25 maja 2020 r. 
120 Poza dwoma przypadkami opisanymi w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
121 Dotyczy umowy najmu zawartej w dniu 21 września 2017 r. (wraz z aneksami) z Miastem Jelenia Góra oraz 
umowy dzierżawy gruntu nr 11/DAT/2017 zawartej z osobą fizyczną. 
122 W tym z liczbą miejsc: (a) poniżej 20 – sześć, (b) od 20 do 30 – jedna, (c) od 31 do 60 – cztery, (d) od 61 do 90 – 
trzy, (e) od 91 do 120 – trzy oraz (f) jedna powyżej 121 miejsc. 
123 W tym z liczbą miejsc: (a) od 1 do 10 – trzy, (b) od 11 do 20 – 11, (c) od 21 do 30 – trzy, (d) od 31 do 40 – 11, 
(e) od 41 do 50 – jedna oraz (f) sala konferencyjna na WNHiS. 
124 W tym z liczbą miejsc: (a) od 1 do 10 – osiem, (b) od 11 do 20 – siedem, (c) od 21 do 30 – cztery, (d) od 31 do 
40 – osiem, (e) od 51 do 60 - dwie oraz (f) sala opieki domowej w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji 
Medycznej. 
125 W tym jedna zlokalizowana w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej (dalej: BiCIN). 
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3.11. Zgodnie z art. 49 ust. 1 UPSWiN, KPSW zapewniła warunki, w tym infrastrukturę, 
niezbędne do realizacji podstawowych zadań uczelni, o których mowa w art. 11 
UPSWiN. Baza dydaktyczna KPSW została dostosowana do potrzeb kształcenia, 
wynikających z programów nauczania, a sprzęt i aparatura specjalistyczna były 
uzupełniane i unowocześniane, m.in. w oparciu o potrzeby zgłaszane przez 
pracowników dydaktycznych oraz dziekanów wydziałów. Baza dydaktyczna Uczelni 
spełniała także wymagania standardów kształcenia, w tym rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnostyka laboratoryjnego, fizjoterapeuty 
i ratownika medycznego126. Przeprowadzone w dniach 25-26 czerwca 2020 r. oględziny 
wybranych sal wykładowych, sal ćwiczeniowych/laboratoryjnych oraz pracowni 
specjalistycznych zarówno WNHiS, jak i WNMiT wykazały, że pomieszczenia te 
utrzymywane były w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, a przy ich organizowaniu 
i wyposażeniu uwzględniono zasady ergonomii, stosownie do § 6 rozporządzenia 
z dnia 30 października 2018 r. Rektor nie zapewnił jednak oznakowania pomieszczeń, 
do których dostęp osobom nieuprawnionym był wzbroniony. Nie zapewnił także 
wyposażenia sal, w których prowadzone były zajęcia, w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Określone dla poszczególnych 
pomieszczeń wyposażenie (w ewidencji środków trwałych) w większości przypadków 
(24 na 27 zbadanych) nie było zgodne ze stanem faktycznym, co zostało szerzej 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. W toku czynności kontrolnych 
stwierdzono także przypadek niezabezpieczenia pomieszczenia o złym stanie 
technicznym przed wejściem do niego osób postronnych, co zostało zgłoszone 
kierownikowi jednostki kontrolowanej127, przez kontrolerów NIK, w trybie art. 51 ustawy 
o NIK. 

Uczelnia poczyniła także starania w celu poprawy warunków studiowania osób 
niepełnosprawnych w KPSW128. Nadal jednak w budynkach dydaktycznych istniały 
ograniczenia architektoniczne129 i organizacyjne130, które nie w pełni czyniły zadość 
potrzebom osób z niepełnosprawnościami. 

Prorektor wskazał, że w miarę możliwości technicznych obiektów Uczelnia dokonuje 
zmian związanych z usuwaniem barier architektonicznych. 

 (akta kontroli: t. VII str. 270-283, t. IX str. 77-125, t. XI str. 490, t. XVI str. 1-4, 160-193, 202-270) 

3.12. Stosownie do obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 
30 października 2018 r. Rektor zapewnił, m.in. umieszczenie w budynkach Uczelni 
w widocznym miejscu informacji o sposobie postępowania w razie wypadku lub awarii 
oraz planów ewakuacji osób z tych budynków. Drogi ewakuacyjne, co do zasady131, 
były oznaczone i niezastawione, a drzwi ewakuacyjne otwarte. Na każdym z pięter 
znajdowały się gaśnice proszkowe oraz hydranty wewnętrze, z aktualnym na dzień 
oględzin przeglądem przeciwpożarowym. W ślad za obowiązkiem wynikających z § 7 
i § 8 rozporządzenia z dnia 30 października 2018 r., w KPSW Rektor zadbał także 

                                                      
126 Pracownie umiejętności pielęgniarskich zostały także dostosowane do zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkolnictwa Medycznego z 13 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie 
standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. 
127 W jego zastępstwie – Prorektorowi KPSW. 
128 Budynek WNMiT oraz BiCIN były wyposażone w urządzenie dźwigowe, w budynku nr 11 (WNHiS) dostępny był 
schodołaz, a w bibliotece sprzęt ułatwiający korzystanie z zasobów bibliotecznych oraz internetowych, tj. listwa 
Braille’a, powiększalnik liter z możliwością zmiany, m.in. koloru i ostrości liter oraz tła, czy przyrząd dla osób bez 
dłoni stanowiący alternatywę dla myszy komputerowej. 
129 Np. progi bądź różnice poziomów w pomieszczeniach, brak możliwości montażu dźwigu osobowego na zewnątrz 
budynku nr 11 (WNHiS) – według informacji udzielonej przez Zastępcę Kanclerza. 
130 Np. brak mechanizmu przywołującego osoby obsługujące schodołaz w budynku WNHiS, toalety dla 
niepełnosprawnych dostępne nie na wszystkich kondygnacjach. 
131 Poza pierwszą częścią korytarza na pierwszym piętrze w lewym skrzydle budynku nr 3 (WNMiT) oraz trzecim 
piętrem tego budynku. Prorektor w wyjaśnieniach wskazał, że wcześniejsze oznaczenia zostały zniszczone, a nowe 
uzupełnione. 
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o utrzymanie urządzeń technicznych i sprzętu w stanie zapewniającym sprawność ich 
działania oraz bezpieczeństwo, a uczestników zajęć prowadzonych w laboratorium 
chemicznym wyposażył w środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne i rękawiczki), 
zabezpieczające przed działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Oględziny 
wykazały także, że substancje chemiczne wykorzystywane w laboratorium chemicznym 
umieszczone były w pojemnikach opatrzonych etykietami, a substancje niebezpieczne 
i mieszaniny niebezpieczne przechowywane były w zamkniętych na klucz, specjalnie 
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach i szafach. Ustalono także, że osoby 
prowadzące zajęcia z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń technicznych zapoznawały 
uczestników tych zajęć z zasadami i metodami pracy, zapewniającymi bezpieczeństwo 
przy wykonywaniu czynności w ramach tych zajęć, jednakże nie w każdym przypadku 
czynność ta była dokumentowana dla celów dowodowych. Kanclerz poinformowała, że 
dziekani wydziałów zobowiązali się do zapewnienia poświadczenia, odpowiednimi 
dokumentami o odbyciu szkolenia przez uczestnika zajęć. Nie umieszczono natomiast 
w widocznym miejscu we wszystkich pomieszczeniach, gdzie użytkowany był sprzęt 
bądź urządzenia techniczne, instrukcji określających zasady bezpiecznego 
i higienicznego korzystania z tych miejsc, a prowadzącym zajęcia z wykorzystaniem 
substancji niebezpiecznych bądź mieszanin niebezpiecznych nie udostępniono kart 
charakterystyk tych substancji, co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli: t. XVI str. 160-201, 316) 

W toku oględzin ustalono także, że w pracowniach fizykoterapii WNMiT, znajdowały się 
pojemniki z substancjami132 oznaczone datą ważności odpowiednio: grudzień 2018 r. 
i sierpień 2018 r., a w pracowni masażu pojemniki z substancją ciekłą, oznaczone 
etykietami z datami ważności: 2011 r., 2016 r., 2018 r. i 2019 r. oraz jeden pojemnik 
bez daty – jedynie napis: „mycie stołów”. Dziekan WNMiT wskazała, że w pracowni 
fizykoterapii substancje przeterminowane nie były stosowane do zajęć praktycznych, 
w pracowni masażu pojemniki z oliwką z odległymi datami ważności stanowiły 
opakowania zastępcze, które od nowego roku akademickiego będą oklejane aktualną 
datą ważności. 

(akta kontroli: t. XVI str. 172-183, 278-285) 

3.13. W strukturze KPSW wydzielono jednostkę organizacyjną BiCIN, wyposażoną w 
system biblioteczno-informatyczny (SOWA AQL Premium), o którym mowa w art. 49 
ust. 2 UPSWiN, którego zadaniem było gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz 
źródeł informacji. Przeprowadzone w dniu 2 lipca 2020 r. oględziny BiCIN wykazały, że 
w KPSW stworzone zostały warunki do studiowania, szkolenia, gromadzenia, 
opracowywania, udostępniania i magazynowania zbiorów oraz prowadzenia 
działalności informacyjnej, a także szerokiego dostępu do źródeł informacji133. W BiCIN 
wyodrębniono sekcję poligraficzno-wydawniczą134, do dyspozycji studentów i kadry 
oddano wypożyczalnię z 12 stanowiskami komputerowymi, czytelnię z 56 miejscami 
siedzącymi135, w tym siedem wydzielonych, zamkniętych i indywidulanych kabin136 oraz 
pomieszczenie Centrum Informacji Naukowej, wyposażone w 21 komputerów 
z dostępem do Internetu.  
Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zbiory biblioteczne KPSW wynosiły 
58,6 tys. egzemplarzy, w tym 56,4 tys. książek, a na 2020 r. Uczelnia miała 
zaprenumerowanych 41 tytułów czasopism polskich oraz pięć zagranicznych. Studenci 
mieli także zapewniony od maja 2018 r. dostęp do książek elektronicznych w czytelni 

                                                      
132 W sali nr 108 żele do USG, a w sali nr 107 płyn do dezynfekcji skóry Softasept. 
133 Konserwacja zbiorów bibliotecznych zlecana była natomiast podmiotom zewnętrznym. 
134 Zabezpieczającą Uczelnię pod kątem wydruków oraz przygotowania materiałów (książek/wydawnictw) 
pracowników i nauczycieli KPSW do druku. 
135 28 miejsc dostępnych bezpośrednio w czytelni, osiem w indywidualnych kabinach oraz 20 w tzw. czytelni zbiorów 
specjalnych. 
136 Z ośmioma stanowiskami komputerowymi i dwoma ze skanerami. 
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wirtualnej IBUK LIBRA137, zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej138, baz Wirtualnej 
Biblioteki Nauki139 oraz bazy Elektroniczne Publikacje Nauki e-PNP140. 
Jak wskazał Dyrektor BiCIN zapotrzebowania na książki czy czasopisma, zgłaszane 
przez studentów i wykładowców, realizowane były przez Bibliotekę głównie w oparciu 
o kryterium zaspakajania potrzeb powstałych w procesie kształcenia oraz uzupełnienia 
zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze, z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych oraz dostępności określonych tytułów na rynku. Funkcjonujący w KPSW 
system biblioteczny nie umożliwiał dokonywania rezerwacji na określone tytuły książek, 
jednakże jak wskazał Dyrektor BiCIN, z uwagi na relatywnie niedużą liczbę studentów 
oraz systematyczne uzupełnianie zbiorów nowymi książkami, zapotrzebowanie 
i zainteresowanie określonymi tytułami było możliwe do oszacowania.  
Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udostępnionych przez BiCIN zasobów 
bibliotecznych, z uwzględnieniem wymaganej w sylabusach przedmiotów literatury 
podstawowej i uzupełniającej, dla czterech kierunków (pielęgniarstwo, fizjoterapia, 
filologia angielska i pedagogika) na losowo wybranej próbie 24 przedmiotów wykazało, 
że zasoby te nie w pełni odpowiadały literaturze wskazywanej w sylabusach 
przedmiotów. Sylabusy te nie były jednak sporządzane rzetelnie, tj. nie uwzględniały 
posiadanych przez BiCIN zasobów, w tym w zakresie roku wydania, liczby 
egzemplarzy, czy alternatywnej literatury zbieżnej tytułowo bądź tematycznie 
z wymaganą, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. XII str. 343-633, t. XIII str. 1-205, t. XVI str. 189-193) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. KPSW 
nierzetelnie wykazała dane dotyczące liczby studentów ogółem, w odniesieniu do 
studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych, w tym nowo przyjętych. Z danych 
zamieszczonych w tym sprawozdaniu – według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynikało, 
że w Uczelni kształciło się 1 117 studentów, z czego na studiach stacjonarnych 807 
(w tym nowo przyjętych 761) oraz 310 na studiach niestacjonarnych (w tym 46 nowo 
przyjętych). Zgromadzone w trakcie kontroli dane, w tym zamieszczone 
w sprawozdaniu S-10 w systemie POL-on wykazały natomiast, że na koniec 2018 r. 
liczba słuchaczy w KPSW wynosiła 799, w tym 46 osób w trybie niestacjonarnym, 
a nowo przyjętych studentów było 262 (wyłącznie na studia stacjonarne). 
W konsekwencji do MNiSW przekazano dane, które nie były zgodne ze stanem 
faktycznym.  

Prorektor KPSW w wyjaśnieniach przyznał, że w ww. sprawozdaniu błędnie wpisano 
liczbę studentów, o czym MNiSW w trakcie kontroli NIK zostało poinformowane. Dodał 
także, że sprawozdanie to zostanie w najbliższym czasie udostępnione do korekty. Do 
czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK sprawozdanie nie zostało skorygowane. 

(akta kontroli: t. VII str. 37-39, 54-62, 398-405, t. XI str. 1-2, 7-8) 

2. W roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 w KPSW liczba przyjętych studentów 
studiów stacjonarnych, według stanu na dzień 1 października 2017 r. i 2018 r., 
przekroczyła limit miejsc określony odpowiednio uchwałą nr 6/2017 Senatu 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz uchwałą nr 8/2018 
Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 
2018 r. w sprawie przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim. 
Zgodnie z nimi liczba miejsc została określona na 315 i 320, a liczba osób przyjętych na 

                                                      
137 W ramach aktualnie obowiązującej umowy do 1 756 pozycji. We wcześniejszych latach dostęp ten wynosił 1 139 
egzemplarzy w okresie od 2 maja 2018 r. do 1 maja 2019 r., a od 2 maja 2019 r. do 1 maja 2020 r. wynosił 1 685. 
Zgodnie z uzyskaną w trakcie kontroli informacją, Uczelnia planuje przedłużyć dostęp do 1 maja 2022 r. 
138 Od lutego 2007 r. 
139 Dostęp do publikacji: Elsevier, Springer i Wiley, czasopism: Nature i Science oraz baz danych: Scopus i Web od 
Science. 
140 Dostęp od listopada 2011 r. do ok. 8 tys. recenzowanych publikacji naukowych. 
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studia stacjonarne na dzień 1 października 2018 r. wyniosła 316 i 341141. Powyższe 
stanowiło działanie nierzetelne, bowiem KPSW nie przestrzegała przepisów 
ustanawianych we własnych aktach wewnętrznych regulujących jej działalność. 

Prorektor wyjaśnił, że w KPSW proces rekrutacyjny jest w zasadzie ciągły (kończy się 
I etap i uruchamia następny), a od wielu lat nie udaje się wypełnić zakładanych limitów 
w I etapie. Dodał, że w końcowym etapie zawiodła koordynacja międzywydziałowa 
i stąd na niektórych kierunkach przekroczono dozwolone limity. Wskazał także, że 
w jego opinii powyższe nie pogorszyło warunków studiowania, gdyż baza dydaktyczna 
Uczelni jest dostosowana do dużo większej liczby studentów. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że obowiązkiem Uczelni jest 
przestrzeganie przepisów prawa, w tym stanowionych wewnętrznie.  

(akta kontroli: t. VII str. 8-16, 22-33, t. XI str. 1-2, 9) 

3. Rektor nie wnioskował i nie otrzymał od ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego zgody na zwiększenie liczby osób, które Uczelnia mogła przyjąć na studia 
stacjonarne na rok akademicki 2018/2019 w sytuacji, gdy zwiększenie to wyniosło 
powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku 
akademickim. W roku akademickim 2018/2019 przyjęto na studia 341 osób, podczas 
gdy w roku 2017/2018 limit przyjęć został określony uchwałą Senatu nr 6/2017 z 10 
kwietnia 2017 r. w sprawie przewidywalnej liczby miejsc na studiach w roku 
akademickim 2017/2018 na 315 osób na studiach stacjonarnych, a przyjęto 316. Liczba 
rozpoczynających studia stacjonarne słuchaczy w roku akademicki 2018/2019 wzrosła 
więc o 25 studentów, co stanowiło zwiększenie o 7,9% w stosunku do roku 
poprzedniego. Powyższe stało w sprzeczności z art. 8 ust. 4 UPSW, zgodnie z którym 
zwiększenie liczby studentów, których Uczelnia może przyjąć na studia stacjonarne na 
dany rok akademicki powyżej 2% w stosunku do roku poprzedniego, następuje na 
wniosek rektora, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

Prorektor odnosząc się do powyższego wyjaśnił, że przewidując coroczną 
„wykruszalność” studentów na pierwszym semestrze studiów, Rektor odstąpił od 
uzyskania zgody Ministra. Dodał także, że na dzień 31 grudnia 2018 r. 
ze zrekrutowanych 341 osób zostało na Uczelni 297 studentów. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że w sytuacji, gdy Uczelnia 
dopuściła możliwość przyjęcia większej liczby studentów, powinna była uzyskać zgodę 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stosownie do przywołanego 
powyżej przepisu. Dla powyższego nie miała znaczenia liczba studentów, którzy 
ostatecznie pozostali na Uczelni. 

(akta kontroli: t. VII str. 8-17, 22-33, t. XI str. 2-3, 9) 

4. Przeprowadzona przez PINBPG Jelenia Góra kontrola obiektów znajdujących się 
w zarządzie KPSW wykazała, że: 

a) książki obiektów nie we wszystkich aspektach prowadzone były prawidłowo. PINBPG 
Jelenia Góra zwrócił uwagę na konieczność: (1) rzetelnego, prawidłowego 
i chronologicznego wpisywania w odpowiednie tablice kontroli rocznych i pięcioletnich, 
(2) czytelnego zaznaczania na mapach sytuacyjnych granic nieruchomości i miejsca 
przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu wraz z oznaczeniem armatury lub 
urządzeń przeznaczonych do odcięcia obiektu do tych sieci, (3) uzupełnienia bądź 
zweryfikowania poprawności zamieszczania informacji w książkach kontroli. 

Prorektor wyjaśnił, że zauważone nieprawidłowości w prowadzeniu książek obiektów 
budowlanych wynikały z błędnej interpretacji przepisów. Dodał, że odpowiedzialne za 
prowadzenie książek osoby zostały pouczone i przeszkolone, a w samych książkach 
nakazano dokonanie właściwych uzupełnień. 

                                                      
141 Według sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: stacjonarne według stanu na dzień 
1 października 2018 r. 
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b) obiekty nieużytkowane i wyłączone z eksploatacji nie były podawane okresowym 
kontrolom w trybie art. 62 UPB, za wyjątkiem obiektu Rektoratu przy ul. Zamojskiego 7, 
który poddano częściowej kontroli przez osobę upoważnioną.  

Prorektor wyjaśnił, że nie dochowano formalności związanych z okresową kontrolą 
obiektów nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji ze względu na 
niejednoznaczność w interpretacji przepisu art. 62 UPB, dodając, że zostały one już 
zlecone. W dniu 21 lipca 2020 r. Zastępca Kanclerza przedłożyła inspektorom NIK 
protokoły przeglądu obiektów nieużytkowanych przez KPSW przeprowadzone w trybie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 UPB. 

 (akta kontroli: t. XI str. 53-58, t. XVI str. 288, 314) 

5. Proces windykacji należności cywilnoprawnych powstałych z tytułu najmu bądź 
dzierżawy obiektów znajdujących się w zarządzie KPSW nie przebiegał prawidłowo. 
Uczelnia nie przesyłała wezwań do zapłaty dłużnikom niezwłocznie po upływie terminu 
płatności (pierwsze wezwanie do zapłaty wysyłane było nawet po upływie ok. 5 
miesięcy od terminu wymagalności), nie czyniła tego w regularnych odstępach czasu, 
w 35142 na 103 zbadane zaległości nie przesłała takiego wezwania w ogóle do czasu 
uregulowania zobowiązania przez dłużnika143, a  w  skrajnych przypadkach ograniczała 
się do przesłania jednego wezwania w sytuacji zalegania z płatnością przez okres od 
ok. 200 do 260 dni144. KPSW nie kierowała także spraw do windykacji przez firmę, 
z którą w tym przedmiocie miała zawartą umowę (poza jednym przypadkiem) ani na 
drogę postępowania sądowego. Działanie KPSW w tym zakresie należy ocenić, jako 
nierzetelne, z uwagi na brak zastosowania skutecznych mechanizmów egzekucyjnych 
oraz niezgodne z art. 42 ust. 5 ufp, stosownie do którego jednostki sektora finansów 
publicznych zobowiązane są do ustalania przypadających im należności pieniężnych, 
w tym mających charakter cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku 
do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 

Prorektor w wyjaśnieniach przyznał, że Uczelnia nie miała opracowanych regulacji 
w zakresie windykacji zaległości, stąd też nie było wyznaczonych sztywnych terminów 
co do stosownej procedury oraz wezwań do zapłaty. Dodał, że przyjęto zasady 
skupiające się w pierwszej kolejności na polubownym załatwieniu sprawy, 
a skierowanie sprawy na drogę sądową miało być ostatecznością. W przypadku 
kontrahenta, który z opóźnieniami sięgającymi nawet i ponad 200 dni regulował 
zobowiązania Prorektor wskazał, że analiza jego kartoteki w księgach w dłuższym 
okresie czasu wskazywała, że regulował on zaległości oraz odsetki, a z uwagi na 
czasowe utraty płynności finansowych nie dochowywał terminów. Dodał, że Uczelnia 
przystąpi do renegocjacji umowy pod kątem terminów płatności za najem (o ile da się je 
jednoznacznie zapisać w umowie). 

NIK nie przyjmuje powyższych wyjaśnień i wskazuje, że obowiązkiem jednostki sektora 
finansów publicznych jest podejmowanie, w tym terminowo, wobec zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Ograniczenie się wyłącznie do 
telefonicznego bądź e-mailowego informowania kontrahentów o stanie zaległości lub 
sporadycznego wysyłania wezwań do zapłaty nie wypełnia, w ocenie NIK, ww. 
obowiązku. 
(akta kontroli: t. X str. 293-296, 335-350, 383-405, t. XVI str. 293-294, 395-396, t. XVII str. 201-203, 207-

208, 231-232) 

6. Podejmowane w toku realizacji umowy nr 6/DAT/2014 z 15 kwietnia 2014 r. na 
dzierżawę nieruchomości przy ul. Cieplickiej 19 w Jeleniej Górze przez KPSW działania 
nie były w pełni zgodne z postanowieniami umownymi i gospodarne oraz nie 
skutkowały właściwym zabezpieczeniem interesu finansowego Uczelni: 

                                                      
142 Przy czym w ośmiu przypadkach zaległość została uregulowana w terminie do 14 dni od terminu wymagalności 
zapłaty. 
143 Opis według stanu na dzień 20 maja 2020 r. 
144 Dotyczy kontrahenta wynajmującego pomieszczenia w budynku nr 2 kampusu KPSW. 
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a) pomimo narastającej zwłoki w płatnościach kolejnych miesięcznych czynszów za 
przedmiot dzierżawy, począwszy co najmniej od stycznia 2018 r. do końca trwania 
umowy, tj. do 15 sierpnia 2019 r., Uczelnia skierowała powstałe w tym zakresie 
zaległości do windykacji przez podmiot zewnętrzny dopiero w dniu 1 czerwca 2020 r., tj. 
w trakcie kontroli NIK, a we wcześniejszym okresie ograniczyła się wyłącznie do 
przesłania pięciu wezwań do zapłaty (w zakresie udokumentowanych form egzekucji). 
Uczelnia nie skorzystała także skutecznie z prawa przewidzianego w umowie do 
rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy w sytuacji zalegania z zapłatą czynszu 
co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a sporządzone w dniu 6 lutego 2019 r. 
wypowiedzenie wycofała z uwagi, jak wskazano w piśmie do kontrahenta, na 
„szczególny charakter działalności oraz […] umożliwienie młodzieży zakończenia 
edukacji” (kontrahent prowadził działalność edukacyjną). W konsekwencji tylko z tytułu 
powstałych w latach 2018-2019 zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. KPSW posiadała 
nieuregulowane od kontrahenta należności w kwocie 163,8 tys. zł145. 

Prorektor wyjaśnił m.in., że w długoletniej współpracy dzierżawca wywiązywał się 
z warunków umowy, a z dostarczonych przez niego do KPSW dokumentów związanych 
z sądowym rozstrzyganiem sporu pomiędzy nim a podmiotem dotującym jego 
działalność wynikało, że jest możliwość uregulowania wszelkich należności wobec 
Uczelni. Niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, o którym KPSW 
dowiedziała się w listopadzie 2019 r. spowodował natomiast, że zaległości nie zostały 
uregulowane. Dodał także, że dzierżawca ponosił wszelkie koszty związane 
z utrzymaniem nieruchomości, a późne skierowanie zaległości do windykacji 
spowodowane było występującą pandemią koronawirusa. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że umowa zawarta między 
KPSW a podmiotem regulowała wzajemne prawa i obowiązki, do których należały, 
m.in. terminowe regulowanie płatności, prawo naliczania odsetek oraz wypowiedzenia 
umowy. Żaden z zapisów umowy nie zwalniał kontrahenta z konieczności dokonywania 
opłat za dzierżawę bądź nie uzależniał tego obowiązku od uzyskania środków 
finansujących jego działalność. Umowa odnosiła się do stosunku prawnego powstałego 
pomiędzy Uczelnią a kontrahentem, a nie Uczelnią, kontrahentem i podmiotem trzecim. 
Obowiązkiem natomiast jednostki sektora finansów publicznych jest dochodzenie 
własnych należności, stosownie do art. 42 ust. 5 ufp. 

(akta kontroli: t. X str. 288, 290-291, 295-296, 356-382, t. XVI str. 7-8, 24-73) 

b) KPSW nie żądała od kontrahenta złożenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
umowy, jednostronnego oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji z tytułu 
zabezpieczenia wynikającego z umowy dzierżawy płatności w trybie art. 777 § 1 pkt 5 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego146, w wysokości 
dwukrotnego czynszu netto powiększonego o podatek VAT, mimo że w umowie w § 6 
ust. 1 pkt 2 taki zapis ujęła, co skutkowało brakiem możliwości odzyskania części 
należności w wysokości co najmniej 16,8 tys. zł. 

Prorektor wyjaśnił, że przez przeoczenie nie dopełniono obowiązku wynikającego 
z umowy. 

NIK wskazuje, że nierzetelność działania w ww. przypadku doprowadziła do 
bezużyteczności zapisu umowy, który choć w pewnym stopniu miał zabezpieczyć 
interes finansowy Uczelni.  

(akta kontroli: t. X str. 361-373, t. XVI str. 7-8, 25) 

c) KPSW nie naliczyła w latach 2018-2019 w pełni waloryzacji czynszu kontrahentowi, 
mimo zapisów umownych w tym zakresie (§ 5 ust. 3). W 2018 r. jedynie dwie 
z dwunastu wystawionych faktur opiewały na kwotę uwzględniającą waloryzację 

                                                      
145 Do windykacji skierowano natomiast kwotę 169,9 tys. zł. Kwota ta nie uwzględnia odsetek powstałych w 2020 r., 
gdyż KPSW nalicza odsetki na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku. 
146 Dz. U. z 2019 r. poz. 1460. 
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czynszu, w 2019 r. natomiast żadna z ośmiu wystawionych. W konsekwencji Uczelnia 
nie dochodziła przysługujących jej, z tytułu dzierżawy ww. nieruchomości, należności 
w wysokości wynikającej z umowy, zaniżając ich wartości w latach 2018-2019 o 3,2 tys. 
zł (netto)147, co NIK uznaje jako działanie nierzetelne i w rezultacie niegospodarne. 

Kwestor wyjaśniła, że błędnie zinterpretowano zapis aneksu nr 3 do ww. umowy, który 
wprawdzie obniżał wartość ustalonego czynszu, jednak nie uchylał zapisu w zakresie 
konieczności jego waloryzacji. Dodała, że Kwestura wprowadziła w trakcie kontroli NIK 
procedurę wystawienia korekt do faktur za 2018 r. i 2019 r.148. 

(akta kontroli: t. X str. 355, 361-367, t. XVI str. 287, 302) 

7. W przypadku kontrahenta, który wynajmował od KPSW pomieszczenia w jednym 
z budynków Uczelni, KPSW nie naliczyła i nie zaksięgowała odsetek od nieterminowych 
płatności149 na dzień 31 grudnia 2018 r., mimo że zaległości te powstały w 2018 r. 
Uczelnia wprowadziła do ksiąg rachunkowych wartość tych odsetek (1,1 tys. zł) dopiero 
notą odsetkową ustalającą kwotę odsetek od tego kontrahenta na dzień 31 grudnia 
2019 r. Powyższe było niezgodne z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości150 (dalej: UOR), stosownie do którego należności wycenia się 
nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożności oraz z obowiązującą w tamtym okresie polityką rachunkowości151 
KPSW, zawierającą tożsamy zapis (dział II pkt 2 lit. a tiret szósty). W konsekwencji 
wykazana w bilansie za 2018 r. wartość należności została zaniżona o ww. kwotę. 
Kwestor wyjaśniła, że jeszcze przed kontrolą NIK wprowadzono regulacje (ustne) 
mające na celu analizę faktur i wystawionych not oraz doprowadzenie ich do stanu 
zgodnego z faktycznym, dlatego też dopiero ww. nota zawiera odsetki wystawione do 
tych faktur. Dodała, że powyższa sytuacja miała miejsce z uwagi na dużą fluktuację 
pracowników w Kwesturze, w tym obniżenie etatów, prace bilansowe oraz dodatkowe 
obowiązki wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że problemy organizacyjne 
jednostki nie usprawiedliwiają zaniedbań mających wpływ na rzetelność danych 
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, a zadaniem kierownika jednostki jest 
zorganizowanie pracy w sposób umożliwiający terminowe realizowane obowiązków 
wynikających, m.in. z UOR. 

(akta kontroli: t.VI str. 346, 388, t. X str. 287-288, 335-337, 342) 

8. W przypadku dwóch152 na 51 zbadanych dokumentów wystawionych przez 
kontrahentów z tytułu udostępnienia KPSW obiektów do prowadzonej działalności 
dydaktycznej Uczelnia uregulowała zobowiązanie po terminie wynikającym z umowy153 
– odpowiednio po jednym dniu oraz dziesięciu dniach. Z tytułu nieterminowego 
regulowania płatności kontrahenci nie naliczyli KPSW odsetek karnych.  

Prorektor wyjaśnił, że płatności dokonano tak szybko jak było to możliwe, 
z uwzględnieniem konieczności przestrzegania procedur kontroli merytorycznej 
i formalnorachunkowej dokumentów. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że funkcjonujące w Uczelni 
mechanizmy kontrolne, w tym w zakresie kontroli zapisów umownych, powinny 
zapewniać przestrzeganie kluczowej zasady finansów publicznych wyrażonej w art. 44 
                                                      
147 4,0 tys. zł brutto. 
148 Do zakończenia czynności kontrolnych w jednostce przez NIK nie została ona ukończona.  
149 Dotyczy faktur: nr F-ra VAT nr 0025/SFK/A/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., F-ra VAT nr 0067/SFK/A/2018 z dnia 
23 lutego 2018 r., F-ra VAT nr 0132/SFK/A/2018 z dnia 29 marca 2018 r., F-ra VAT nr 0158/SFK/A/2018 z dnia 
5 kwietnia 2018 r. oraz F-ra VAT nr 0202/SFK/A/2018 z dnia 9 maja 2018 r. 
150 Dz.U. z 2019 r. poz. 351. 
151 Wprowadzoną zarządzeniem nr 104/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionym zarządzeniem nr 29/2018 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2018 r. 
152 Dotyczy faktury nr 003500 za 04/18 z 30 marca 2018 r. oraz faktury FS2019060187JG-01-00 z 3 czerwca 2019 r. 
153 Dotyczy tych przypadków, co do których przyjęto w KPSW jako punkt odniesienia regulacje umowne w zakresie 
terminu płatności, a nie tych, gdzie jako termin zapłaty przyjęto datę wskazaną na fakturze. 



 

35 

ust. 3 pkt c ufp, tj. wydatków publicznych należy dokonywać w wysokościach 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 (akta kontroli: t. X str. 182-186, 192-194, 263-267, 274-276, t. XVI str. 5-6, 15-19) 

9. Rektor nie zapewnił w pełni w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
i kształcenia. Mimo obowiązków wynikających z rozporządzenia z dnia 30 października 
2018 r., a mianowicie:  

(a) nie udostępniono na stronie internetowej KPSW informacji, o sposobie 
bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia 
technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii, w tym 
o sposobie postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia, zawierającej w szczególności numer telefonu alarmowego na terenie 
Uczelni oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informacje o tych 
zagrożeniach oraz o sposobie dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań 
zapobiegających temu zagrożeniu, co było niezgodne z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia; 

(b) pomieszczenia, do których dostęp osobom nieuprawnionym był wzbroniony154, nie 
były oznaczone i zabezpieczone, co było niezgodne z § 6 pkt 1 przywołanego 
rozporządzenia; 

(c) pomieszczenia, w których prowadzone były zajęcia dydaktyczne, nie były 
zaopatrzone w apteczki ze środkami niezbędnymi do udzielenia pierwszej pomocy wraz 
z instrukcją o zasadach jej udzielenia155, a w pomieszczeniach, w których apteczki się 
znajdowały ich wyposażenie zawierało pomoce medyczne z przekroczonym terminem 
ważności, co było niezgodne z § 6 pkt 5 ww. rozporządzenia; 

(d) na wyposażeniu nie wszystkich156 sal dydaktycznych był regulamin korzystania 
z  tych pomieszczeń, zawierający instrukcję określającą zasady bezpieczeństwa 
i higieny korzystania z tych miejsc, zwłaszcza w sytuacji prowadzenia w nich zajęć 
z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu, co było niezgodne z § 7 pkt 4 
wzmiankowanego rozporządzenia; 

(e) nie udostępniono prowadzącym zajęcia z wykorzystaniem substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych kart charakterystyk tych substancji 
i mieszanin, a w konsekwencji studenci nie byli zapoznawani z tym dokumentami, co 
stało w sprzeczności z § 7 pkt 6 ww. rozporządzenia. 

Kanclerz wyjaśniła, że powyższe nieprawidłowości były wynikiem zaniedbań specjalisty 
ds. BHP, a także osób, na stanie których apteczki się znajdowały (w zakresie pkt c) 
oraz pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia dydaktyczne (w zakresie pkt 
d). Dodała, że w odniesieniu do oznaczenia pomieszczeń, do których dostęp osobom 
nieuprawnionym jest wzbroniony oraz umieszczenia na stronie internetowej Uczelni 
informacji wymaganych ww. rozporządzeniem, ciążące na Rektorze obowiązki zostały 
już wykonane157, a apteczki zostaną uzupełnione przez rozpoczęciem roku 
akademickiego. 

NIK wskazuje, że konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy i kształcenia jest obowiązkiem Rektora, mającym bezpośredni wpływ na zdrowie 
i życie zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni, stąd też bezwzględnie musi być 
realizowany. 

(akta kontroli: t. XVI str. 164-201, 289-290, 315-316, 319-320) 

10. Rektor nie zabezpieczył pomieszczenia o złym stanie technicznym przed dostępem 
osób nieuprawnionych. Stwierdzony przez kontrolerów NIK stan jednego 

                                                      
154 Dotyczy pomieszczeń w MCSM, tj. serwerowni i sprężarkowni oraz sterowni/monitorowni. 
155 Nie dotyczy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie środki niezbędne do udzielenia tej pomocy 
znajdowały się na wyposażeniu tych sal. 
156 W ośmiu na 27 zbadanych (29,6%). 
157 Informacje na stronie internetowej zostały zamieszczone 15 lipca 2020 r., tj. jeszcze w trakcie kontroli NIK. 
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z pomieszczeń podziemia (piwnicy) budynku nr 11 (WNHiS) wymagał zabezpieczenia 
i zachowania szczególnej ostrożności w jego wnętrzu (na posadzce pomieszczenia 
leżał gruz oraz tynk – ze ścian i sufitu) – cegły, połamane krzesła i stare drzwi). 
W konsekwencji w ocenie kontrolerów NIK zaszła konieczność powiadomienia 
kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, w trybie art. 51 ustawy o NIK. W wyznaczonym przez 
kontrolerów NIK terminie kierownik jednostki kontrolowanej (w zastępstwie – Prorektor) 
nie zapewnił właściwych działań zabezpieczających. Dopiero po ponownej sygnalizacji 
przez kontrolera NIK pomieszczenie zostało zabezpieczone. 

Prorektor wyjaśnił, że powyższe było wynikiem prac porządkowych, w trakcie których 
pracownicy nie zabezpieczyli drzwi przed wejściem osób nieuprawnionych. Dodał, że 
drzwi zostały zabezpieczone w tym samym dniu, a pracownik odpowiedzialny za 
nadzór nad pracami został ukarany karą porządkową158. 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 51 UPSWiN Rektor odpowiedzialny jest za 
zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i pracy. Stwierdzony przez 
kontrolerów stan przeczył właściwej realizacji ww. obowiązku i stwarzał bezpośrednie 
zagrożenie co najmniej dla zdrowia osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej 
KPSW.  

(akta kontroli: t. XVI str. 1-4, 288, 314) 

11. Stwierdzony w trakcie oględzin stan wyposażania sal wykładowych, sal 
ćwiczeniowych/laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych odbiegał – 
w 24 przypadkach na 27 zbadanych, od stanu ustalonego w ewidencji środków 
trwałych. W konsekwencji ewidencja ta nie była, w zakresie miejsca użytkowania, 
rzetelna, co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR. 
Dodatkowo, w 20 na 71 (28,2%) zbadanych środków trwałych, nie były one oznaczone 
etykietą z numerem inwentarzowym, mimo że numer taki został im nadany.  

Kanclerz wyjaśniła m.in., że w KPSW inwentaryzacja przeprowadzana jest w terminach 
zgodnych z UOR. W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację grupy 8 KŚT159 (tylko 
meble), a jej rozliczenie zakończyło się 10 marca 2020 r. Po analizie arkuszy 
inwentaryzacyjnych (stwierdzających niedobory niezawinione na kwotę 56,2 tys. zł) 
wyniki rozliczenia zostały przekazane osobie odpowiedzialnej za ewidencję środków 
trwałych, które z uwagi na wprowadzone restrykcje związane z pandemią 
koronawirusa, nie zostały w pełni ujęte w analityce środków trwałych. Dodała także, że 
ze względu na sytuację osobistą osoby, która we wcześniejszym okresie zajmowała się 
ewidencją środków trwałych, nastąpiło opóźnienie w technicznej ewidencji tych środków 
(etykiety i dokonywanie przemieszczeń). Wskazała jednocześnie, że z uwagi na zmianę 
władz Uczelni w budynkach dydaktycznych zostanie przeprowadzona inwentaryzacja 
zdawczo-odbiorcza, co powinno spowodować likwidację powstałych rozbieżności. 

(akta kontroli: t. XVI str. 160-188, 202-270, t. XVII str. 149-156) 

12. Obowiązujące w KPSW w okresie objętym kontrolą sylabusy przedmiotów nie 
zostały sporządzone w sposób rzetelny, tj. nie uwzględniały, w zakresie wskazanej 
w nich literatury podstawowej i uzupełniającej, udostępnionych przez BiCIN zbiorów 
bibliotecznych (w formie tradycyjnej bądź cyfrowej). Szczegółowe badanie 
24 sylabusów przedmiotów dla czterech kierunków (pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia 
angielska i pedagogika) wykazało, że z pośród 178 zbadanych i wskazanych w nich 
pozycji książek bądź artykułów: (1) w 89 przypadkach (50%) nie zostały one 
udostępnione studentom w sposób tradycyjny (papierowy) bądź cyfrowy 
(elektroniczny), (2) w 20 przypadkach (11,2%) były dostępne, lecz w innym wydaniu, 
niż wskazano w sylabusie, (3) w siedmiu przypadkach (4,0%) BiCIN posiadała tylko 
jeden egzemplarz i to wyłącznie w czytelni, (4) w sześciu przypadkach (3,4%) dostępne 

                                                      
158 Kara upomnienia, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320). 
159 Klasyfikacji Środków Trwałych. 



 

37 

były inne wydania i w ograniczonym zakresie (tylko z dostępem w czytelni, po jedynym 
egzemplarzu).  
W powyższym zakresie wykładowcy nie zgłaszali zapotrzebowania na zakup 
brakujących pozycji. BiCIN dysponowała natomiast zasobami bibliotecznymi zbieżnymi 
tematycznie bądź tytułowo z wymaganą w ramach wytypowanych przedmiotów 
literaturą. W konsekwencji studentom ograniczono w istotny sposób dostęp do literatury 
wymaganej w ramach określonych przedmiotów. 

Dziekan WNHiS wyjaśniła, że stwierdzone uchybienia w skontrolowanych sylabusach 
były wynikiem braku ich systematycznej modyfikacji przez nauczycieli akademickich 
odpowiedzialnych za prowadzone przedmioty, a Dziekan WNMiT wskazała na brak 
staranności z ich strony. Podały jednocześnie, że termin korekty sylabusów został 
wyznaczony do 15 września 2020 r., a ich poprawność zostanie zweryfikowana przez 
Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia, a następnie zatwierdzone przez 
Wydziałową i Uczelnianą Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dodały także, że 
jeżeli zajdzie taka konieczność, to zostanie złożone zapotrzebowanie na zakup 
brakujących i niezbędnych książek. 

(akta kontroli: t. IX str. 157-274, t. XII str. 351-370, t. XVI str. 271-285) 

NIK negatywnie ocenia działalność KPSW w wyżej zbadanym zakresie. Mimo, że 
Uczelnia zapewniła bazę naukowo-dydaktyczną dla kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów, to jednak nie uchroniła się od licznych błędów, które w istotny 
sposób wpłynęły na ocenę kontrolowanego obszaru. W zakresie związanym ze 
statutową działalnością KPSW, Rektor bez zgody ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2018/2019 przyjął większą liczbę 
studentów, niż było to dopuszczone przepisem prawa oraz przekroczył limit wskazany 
w uchwale przez Senat. Rektor nie zapewnił także w pełni bezpiecznych i higienicznych 
warunków kształcenia i pracy, mimo ciążących na nim obowiązków wynikających 
z właściwego rozporządzenia Ministra. W KPSW wymagano także od studentów 
znajomości literatury, której co najmniej w 50% spośród zbadanej próby nie było 
w zasobach bibliotecznych Uczelni. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny 
wykazały również istotne rozbieżności w zakresie stwierdzonego stanu faktycznego 
wyposażenia sal dydaktycznych, a ewidencją środków trwałych. Nie ustrzeżono się 
w Uczelni błędów natury formalno-technicznej podając w sprawozdaniu rzeczowo-
finansowym za 2018 r. zawyżoną liczbę studentów, czy nieoznaczając środków 
trwałych etykietami z numerem inwentarzowym. Na negatywną ocenę tego obszaru 
istotny wpływ ma także prowadzona przez KPSW gospodarka finansowa w zakresie 
związanym z zarządzaniem mieniem Uczelni. W ocenie NIK stwierdzone w tym 
przedmiocie nieprawidłowości wskazują na brak skutecznych mechanizmów 
kontrolnych, w tym nadzoru prawnego oraz merytorycznego nad pracownikami ze 
strony Kierownictwa Uczelni oraz Kwestora. Podejmowane przez KPSW działania 
windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania od zobowiązanych należnych Uczelni 
zaległości nie były także dostateczne i w pełni skuteczne. NIK zwraca także uwagę na 
konieczność weryfikacji terminów płatności faktur z zawartymi umowami, a w przypadku 
wątpliwości co do właściwego terminu płatności, na potrzebę kontaktu z kontrahentem. 

4. Gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz środkami 
finansowymi 

4.1. Uchwałą nr 11/2018 z 29 czerwca 2018 r. Senat KPSW zatwierdził plan rzeczowo-
finansowy Uczelni na 2018 r., który zgodnie z art. 100 ust. 3 UPSW został, w terminie 
14 dni od jego uchwalenia160, przekazany ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 
wyższego. Plan ten został dwukrotnie zmieniony: uchwałą Senatu nr 25/2018 z dnia 
10 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Senatu nr 29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., poprzez 

                                                      
160 Pismem z 11 lipca 2018 r. 
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m.in. zwiększenie dotacji podstawowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 UPSW, 
w kwocie 429,8 tys. zł, przyznanej pismem Ministra z 20 grudnia 2018 r.161. 
Plany rzeczowo-finansowe na 2019 r. oraz 2020 r. zostały pozytywnie zaopiniowane 
odpowiednio: przez Senat KPSW uchwałą nr 18/2019 z 17 czerwca 2019 r. oraz przez 
Radę Uczelni uchwałą nr 7/2020 z 25 czerwca 2020 r.162. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych przez NIK w jednostce163 plan rzeczowo-finansowy na 2019 r. 
został zmieniony tylko raz, a opinię w tym zakresie wyraziła Rada Uczelni uchwałą nr 
6/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Po tej dacie Uczelnia nie korygowała już ww. planu, 
mimo że komunikatem Ministra z 20 stycznia 2020 r. wysokość przyznanej KPSW 
subwencji na 2019 r. ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c 
UPSWiN, została zwiększona o 400,00 tys. zł, a środki wpłynęły na konto Uczelni 
24 grudnia 2019 r. Zwiększenie to zostało wprowadzone do planu rzeczowo-
finansowego KPSW na 2019 r. dopiero uchwałą nr 11/2020 Rady Uczelni z dnia 
6 sierpnia 2020 r., tj. po upływie terminu na złożenia sprawozdania z wykonania 
ww. planu za 2019 r. (30 czerwca 2020 r.). 

 (akta kontroli: t. VII str. 307-330, 341-397, t. XI str. 52) 

4.2. W 2018 r. Uczelnia uzyskała przychody z działalności operacyjnej w wysokości 
19 207,4 tys. zł, w tym przychody z podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 
19 033,0 tys. zł oraz pozostałe przychody w kwocie 174,4 tys. zł. W strukturze tych 
przychodów największy udział miały dotacje z budżetu państwa (13 915,9 tys. zł) oraz 
środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (2 543,2 tys. zł). W 2019 r. 
przychody z działalności operacyjnej były wyższe o 2 485,2 tys. zł164 niż w roku 
poprzednim, w tym wyższe o 1 785,9 tys. zł165 były przychody z podstawowej 
działalności operacyjnej, a o 699,3 tys. zł166 pozostałe przychody. W strukturze 
przychodów z działalności operacyjnej dominowała subwencja na utrzymanie 
potencjału dydaktycznego i badawczego (15 557,3 tys. zł, tj. 71,7%), a następnie 
pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej (1 346,9 tys. zł, tj. 6,5%) 
oraz środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (1 112,7 tys. zł, tj. 5,3%). W I kwartale 2020 r. przychody z działalności 
operacyjnej wyniosły 4 377,1 tys. zł167, co stanowiło 20,2% tych przychodów z roku 
poprzedniego i 22,8% przychodów z 2018 r. Przychody finansowe w 2019 r. wyniosły 
114,2 tys. zł i były wyższe od uzyskanych w 2018 r. o 75,3 tys. zł (tj. o 193,6%). 
Przychody finansowe Uczeni w I kwartale 2020 r. wyniosły natomiast 10,9 tys. zł (9,5% 
przychodów finansowych z 2019 r.). 

(akta kontroli: t. X str. 115-152) 

4.3. KPSW poniosła w 2018 r. koszty działalności operacyjnej w łącznej kwocie 
19 111,2 tys. zł, w tym koszty podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 
19 053,7 tys. zł oraz pozostałe koszty w wysokości 57,5 tys. zł. W strukturze tych 
kosztów największy udział miały koszty rodzajowe (19 047,4 tys. zł, tj. 99,7%), a wśród 
nich wynagrodzenia (10 013,1 tys. zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
(2 419,7 tys. zł) oraz usługi obce (2 075,3 tys. zł). W 2019 r. koszty działalności 
operacyjnej były wyższe niż w 2018 r. o 2 126,3 tys. zł, w tym koszty podstawowej 
działalności operacyjnej wyższe o 1 228,8 tys. zł, a pozostałe koszty o 897,5 tys. zł. 
W strukturze kosztów działalności operacyjnej dominowały ponownie koszty rodzajowe 
(20 243,0 tys. zł, tj. 95,3%), a wśród nich wynagrodzenia (10 771,0 tys. zł), usługi obce 
                                                      
161 Nr pisma: DBF.WFSN.74.149.2018.2.EPZ. 
162 Rada Uczelni uchwałą nr 8/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zaopiniowała pozytywnie korektę planu rzeczowo-
finansowego KPSW za rok 2020. 
163 Tj. do dnia 21 lipca 2020 r. 
164 I wyniosły 21 692,6 tys. zł. 
165 Tj. 20 818,9 tys. zł. 
166 Tj. 873,7 tys. zł. 
167 W tym 4 305,1 tys. zł wyniosły przychody z podstawowej działalności operacyjnej oraz 72,0 tys. zł pozostałe 
przychody. 
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(2 714,0 tys. zł) oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (2 450,3 tys. zł). 
W I kwartale 2020 r. wysokość poniesionych przez KPSW kosztów działalności 
podstawowej wynosiła 4 459,8 tys. zł, co stanowiło 21,0% tych kosztów z 2019 r. oraz 
23,3% z 2018 r. Koszty finansowe w 2018 r. i 2019 r. kształtowały się na podobnym 
poziomie, tj. odpowiednio 9,7 tys. zł i 9,2 tys. zł, natomiast w I kwartale 2020 r. -
11,0 tys. zł (per saldo).  

(akta kontroli: t. X str. 115-181) 

4.4. W 2018 r. Uczelnia poniosła niższe koszty działalności operacyjnej niż zaplanowała 
o 156,0 tys. zł, przy czym w czterech pozycjach (kategoriach) były one wyższe, 
tj. w: (a) amortyzacji (plan 1 070,5 tys. zł, wykonanie 1 111,9 tys. zł); (b) zużyciu 
materiałów i energii (plan 1 458,0 tys. zł, wykonanie 1 475,7 tys. zł); (c) podatków i opłat 
(plan 54,8 tys. zł, wykonanie 55,3 tys. zł); (d) pozostałych kosztach rodzajowych (plan 
1 842,7 tys. zł, wykonanie 1 896,4 tys. zł). Wyższe niż zaplanowano były także koszty 
finansowe (plan 4,8 tys. zł, wykonanie 9,7 tys. zł). W 2019 r.168 wykonane koszty 
działalności operacyjnej były wyższe o 402,5 tys. zł niż pierwotnie zaplanowane, w tym 
wyższe były inne pozostałe koszty operacyjne (plan 233,0 tys. zł, wykonanie 
955,0 tys. zł). Wyższe od planowanych były także koszty finansowe (plan 0,00 tys. zł, 
wykonanie 9,2 tys. zł). 

(akta kontroli: t. VI str. 346, 371,372, t. VII str. 398-412) 

W 2018 r., jak i w 2019 r., Uczelnia zakończyła rok obrotowy z dodatnim wynikiem 
finansowym. Zysk netto za 2018 r. wyniósł 125,2 tys. zł, z czego 110,8 tys. zł zostało 
przekazane na Fundusz Zasadniczy Uczelni, a 14,4 tys. zł na FWON. Za 2019 r. zysk 
netto wyniósł 560,0 tys. zł. 

(akta kontroli: t. VIII str. 1-2) 

Należności Uczelni w okresie objętym kontrolą wyniosły: na początek 2018 r. 
887,7 tys. zł (w tym zaległości w kwocie 65,4 tys. zł), według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r. i 2019 r. odpowiednio: 978,8 tys. zł (w tym zaległości w kwocie 193,8 tys. zł) 
oraz 2 355,7 tys. zł (w tym zaległości w kwocie 214,4 tys. zł), a według stanu na koniec 
I kwartału 2020 r. 1 560,7 tys. zł (w tym zaległości w kwocie 248,0 tys. zł). Najwyższe 
należności przez cały okres objęty kontrolą wystąpiły z tytułu: pozostałych 
rozrachunków publicznoprawnych169, rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych170 oraz rozrachunków z odbiorcami 
krajowymi171.  

Szczegółowym badaniem objęto próbę powstałych w latach 2018-2020 zaległości 
w łącznej kwocie 556,4 tys. zł. Ustalono, że podejmowane przez KPSW działania 
windykacyjne nie były w pełni prawidłowe i skuteczne, co opisano szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości (jak również w poprzednim obszarze niniejszego 
Wystąpienia pokontrolnego). Kontrola wykazała także, że: 
- w przypadku zaległości z tytułu opłat od studentów za studia, odsetki naliczane 
i ewidencjonowane były w księgach rachunkowych w terminie zapłaty zaległości, a za 
studia podyplomowe w ogóle nie były naliczane; 
- w przypadku jednego kontrahenta nie naliczono w ogóle odsetek od pięciu 
nieterminowo opłaconych faktur, a w przypadku kolejnych trzech zaległości tego 

                                                      
168 Według planu rzeczowo-finansowego KPSW na 2019 r. obowiązującego do dnia złożenia sprawozdania 
z wykonania tego planu, tj. do 30 czerwca 2020 r. W korekcie tego planu zaopiniowanej uchwałą nr 11/2020 Rady 
Uczelni KPSW z dnia 6 sierpnia 2020 r. plan został zrównany z wykonaniem. 
169 Na dzień 1 stycznia 2018 r. należności te wyniosły 459,4 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 418,0 tys. zł, na 
dzień 31 grudnia 2019 r. 1 828,0 tys. zł oraz na dzień 30 marca 2020 r. 1 033,8 tys. zł. Wysoki stan należności w 
2019 r. i 2020 r. spowodowany był złożonymi, a nierozliczonymi, głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
oraz Ministerstwo Zdrowia, wnioskami o płatność w związku z realizacją projektów ze środków unijnych. 
170 Na dzień 1 stycznia 2018 r. należności te wyniosły 315,8 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 325,2 tys. zł, na 
dzień 31 grudnia 2019 r. 268,8 tys. zł oraz na dzień 30 marca 2020 r. 256,0 tys. zł. 
171 Na dzień 1 stycznia 2018 r. należności te wyniosły 61,7 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 190,3 tys. zł, na dzień 
31 grudnia 2019 r. 227,7 tys. zł oraz na dzień 30 marca 2020 r. 232,7 tys. zł. 
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kontrahenta powstałych w 2018 r. nie naliczono ich według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 r., mimo że nie zostały one uregulowane do czasu zakończenia kontroli NIK172.  

(akta kontroli: t. X str. 293-296, t. XIV str. 187-383, t. XVI str.393) 

Zobowiązania Uczelni w okresie objętym kontrolą wyniosły: na początek 2018 r. 
1 774,8 tys. zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i 2019 r. odpowiednio 
1 691,3 tys. zł oraz 1 964, 7 tys. zł, a według stanu na koniec I kwartału 2020 r. 
1 077,7 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Najwyższe zobowiązania 
w każdym ze zbadanych lat odnotowano z tytułu: wynagrodzeń173, ubezpieczeń 
społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy174 oraz rozrachunków z dostawcami 
krajowymi175. 

W latach 2018-2020 w KPSW nie wystąpiły przypadki umarzania należności 
finansowych Uczelni przez Ministra z urzędu bądź na wniosek dłużnika, nie były one 
także odraczane czy rozkładane na raty. Umarzane, odraczane lub rozkładane na raty 
nie były także należności Uczelni o charakterze cywilnoprawnym. 
W poszczególnych latach objętych kontrolą wobec KPSW kontrahenci naliczyli odsetki 
w wysokości: w 2018 r. – 0,01 zł176, w 2019 r. – 0,46 zł177, w 2020 r. – 94,56 zł, przy 
czym odsetki w kwocie 76,26 zł178 zostały przez kontrahenta anulowane korektą noty 
odsetkowej. 

(akta kontroli: t. XI str. 423-429, t. XIV str. 189-199, t. XVI str. 125-146, 324) 

4.5. W 2018 r. KPSW otrzymała dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 7 i 9 
UPSW w łącznej kwocie 13 915,9 tys. zł179, w tym 48,1 tys. zł na dotację na zadania 
związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, oraz dotację 
podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, 
w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 UPSW, w kwocie 1 816,6 tys. zł. W latach 
2019-2020 Uczelnia otrzymała: 
- subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, tj. na zadania określone 
w art. 365 pkt 1 lit. a-c UPSWiN, w łącznej kwocie 15 592,8 tys. zł180 (w 2019 r.) oraz 
15 192,8 tys. zł (w 2020 r.); 
- zwiększenie subwencji z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa 
Doskonałości” w kwocie 1 000,0 tys. zł (w 2019 r.); 
- dotację na świadczenia dla studentów, o której mowa w art. 365 pkt 3 UPSWiN 
w wysokości 1 210,0 tys. zł (w 2019 r.) oraz 1 170,6 tys. zł (w 2020 r.) – gromadzoną w 
ramach Funduszu Stypendialnego( dalej: FS); 
- dotację na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w procesie przyjmowania i kształcenia na studiach w kwocie 61,8 
tys. zł (w 2019 r.) oraz w kwocie 71,9 tys. zł (w 2020 r.) – gromadzoną w ramach 
FWON. 
Stosownie do art. 407 ust. 1 UPSWiN, KPSW prowadziła odrębne rachunki bankowe, 
na których gromadziła środki z subwencji i ww. dotacji. Od stycznia 2020 r. obsługę 

                                                      
172 Naliczono je jedynie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
173 Z wyłączeniem 2020 r. Na dzień 1 stycznia 2018 r. zobowiązania te wyniosły 489,1 tys. zł, na dzień 31 grudnia 
2018 r. 491,2 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. 547,3 tys. zł. 
174 Na dzień 1 stycznia 2018 r. zobowiązania te wyniosły 539,9 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 462,4 tys. zł, na 
dzień 31 grudnia 2019 r. 565,0 tys. zł oraz na dzień 30 marca 2020 r. 246,4 tys. zł. 
175 Na dzień 1 stycznia 2018 r. zobowiązania te wyniosły 454,5 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. 404,4 tys. zł, na 
dzień 31 grudnia 2019 r. 417,9 tys. zł oraz na dzień 30 marca 2020 r. 435,4 tys. zł. 
176 Odsetki od salda ujemnego. 
177 Odsetki od nieterminowo opłaconej faktury. 
178Pozostała kwota dotyczy odsetek: (a) w kwocie 9,30 zł, co do których Uczelnia nie zgadza się z ich naliczeniem 
oraz (2) w kwocie 9,00 zł zapłaconych od korekty deklaracji VAT za grudzień 2019 r. 
179 W tym 13 671,1 tys. zł na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem kadr 
naukowych oraz utrzymaniem Uczelni (wraz ze zwiększeniem) oraz 196,7 tys. zł na dotację na zadania związane ze 
świadczeniami zdrowotnymi. 
180 W tym zwiększenie subwencji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Uczelni w kwocie 839,6 
tys. zł oraz na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego w kwocie 400,0 tys. zł. 
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tych rachunków prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku FWON, 
w 2019 r. środki finansowe otrzymywane z MNiSW wpływały transzami na konto 
podstawowe Uczelni, a następnie przekazywane były na konto FWON. Czynność ta nie 
była za każdym razem dokonywana na bieżąco, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: t. VII str. 284-331, t. X str. 58-91) 

4.6. Analiza przedłożonych do kontroli dokumentów, w tym księgowych, związanych 
z wydatkowaniem w latach 2019-2020181 środków z subwencji na zadania określone 
w art. 365 pkt 1 lit. c (rozwój zawodowy pracowników Uczelni) i lit. b (w zakresie 
inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej) UPSWiN wykazała, że środki te 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa. W 2019 r. KPSW 
wydatkowała 50,3 tys. zł na rozwój zawodowy pracowników, a w 2020 r. 7,0 tys. zł. 
W 2019 r. Uczelnia zakupiła także dwa środki trwałe powyżej kwoty 10,0 tys. zł ujęte 
w rocznym planie zakupów KPSW, tj. schodołaz oraz analizator składu ciała dla potrzeb 
pracowni dietetyki. 
KPSW wprowadziła do systemu POL-on sprawozdanie z wykorzystania subwencji 
przyznanej w 2019 r., stosownie do art. 350 ust. 2 UPSWiN. 

(akta kontroli: t. VII str. 430-435, t. XIV str. 128-186, t. XV str. 1) 

Z otrzymanych w 2018 r., w ramach dotacji podstawowej, środków na zadania 
związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 
48,1 tys. zł KPSW wydatkowała łącznie 33,7 tys. zł, m.in. na zabiegi rehabilitacyjne 
w ramach zajęć wychowania fizycznego, wynagrodzenie asystenta osoby 
niepełnosprawnej oraz pracowników Zakładu Wychowania Fizycznego, dostosowanie 
toalet do potrzeb studentów niepełnosprawnych czy konserwację urządzeń 
dźwigowych. Niewykorzystana kwota 14,4 tys. zł, stosownie do art. 238 ust. 8 PWU, 
w dniu 2 stycznia 2019 r. zasiliła rachunek nowopowstałego z początkiem tego roku 
FWON. 

(akta kontroli: t. VIII str. 1, t. X str. 49, 57, 60) 

W dniu 13 czerwca 2018 r. Uczelnia zawarła umowę nr MNiSW/2018/82/DIR/DID182 
z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego183 na realizację zadania pn. Wsparcie 
rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, na 
podstawie której otrzymała w latach 2018-2019 kwotę 1 000,0 tys. zł184 na 
sfinansowanie zadań dotyczących: (1) wsparcia procesu kształcenia na kierunkach: 
edukacja techniczno-informatyczna, fizjoterapia, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, pedagogika, filologia, pielęgniarstwo, dietetyka, wychowanie fizyczne, 
(2) wsparcia kształcenia prowadzonego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych 
oraz (3) kosztów obsługi administracyjno-finansowej zadania. W jej ramach KPSW 
miała dokonać zakupu pomocy dydaktycznych, a w przypadku kierunku pielęgniarstwo 
– także sfinansować koszt dojazdu studentów na zajęcia praktyczne. Termin realizacji 
zadania został określony do 30 czerwca 2019 r. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 umowy 
Uczelnia złożyła rozliczenie finansowe z realizacji zadania w 2018 r. do 30 stycznia 
2019 r.185 oraz raport końcowy w terminie do 31 lipca 2019 r.186. Szczegółowe badanie 
wydatków poniesionych w latach 2018-2019 na łączną kwotę 570,3 tys. zł oraz 
przeprowadzone w dniach 25-26 czerwca 2020 r. oględziny wykazały, że otrzymane 
środki finansowe KPSW wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem. 

(akta kontroli: t. XIV str. 57-126, t. XVI str. 246-248) 

                                                      
181 Według stanu księgowego na dzień 30 czerwca 2020 r. 
182 Zmienioną aneksem nr 1 z dnia 26 lutego 2019 r. oraz aneksem nr 2 z 5 czerwca 2019 r. 
183 Reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. 
184 W dwóch transzach: 750,0 tys. zł w 2018 r. oraz 250,0 tys. zł w 2019 r. 
185 15 stycznia 2019 r. 
186 Pismem z 19 lipca 2019 r. (wpływ do MNiSW 25 lipca 2019 r.). 
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4.7. Na podstawie zawartej z Ministrem Zdrowia umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020187 KPSW od 
1 lutego 2018 r. realizowała projekt pn. Wdrożenie programu rozwojowego 
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, zakładający m.in. adaptację 
pomieszczeń budynku dydaktycznego Uczelni na potrzeby MCSM wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu188. Budżet projektu został określony na 2 599,5, tys. zł, w tym 
wydatki kwalifikowane na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń budynku WNMiT 
oraz zakupy środków trwałych, w tym pozostałych środków trwałych, w łącznej 
wysokości 1 757,9 tys. zł. Zakres prac do wykonania we wnętrzu budynku WNMiT oraz 
zakres rzeczowy doposażenia MCSM został ustalony głównie w oparciu o wytyczne 
wskazane w raporcie z audytu sporządzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
oceniającego Uczelnię pod kątem przygotowania do utworzenia, rozwijania 
i prowadzenia MCSM189. KPSW zrealizowała powyższy zakres przedmiotowy zgodnie 
z harmonogramem projektu190 wykorzystując, co do zasady, w całości kwotę przyznaną 
w budżecie projektu191. Faktyczne koszty realizacji zadania inwestycyjnego 
dotyczącego MCSM były jednak wyższe i wyniosły łącznie 2 219,9 tys. zł. Część 
wydatków KPSW poniosła ze środków własnych (łącznie 470,0 tys. zł), część w ramach 
środków przyznanych na Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości (łącznie 91,6 tys. zł), 
a część w ramach zadania pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym 
w publicznych uczelniach zawodowych (72,0 tys. zł). Zrealizowana w powyższym 
zakresie inwestycja oraz zakupione w jej ramach środki trwałe, w tym najdroższe 
zakupy, tj. wysokiej klasy symulatory: pacjenta dorosłego (282,9 tys. zł), dziecka 
(153,7 tys. zł) oraz niemowlęcia (153,7 tys. zł) wpłynęły na poprawę warunków i jakości 
kształcenia. Przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2020 r. oględziny MCSM potwierdziły 
natomiast, że inwestycja oraz dokonane zakupy inwestycyjne zostały prawidłowo 
wykorzystane w działalności Uczelni. 

(akta kontroli: t. XIII str. 206-214, t. XV str. 1-387) 

Według stanu na koniec II kwartału 2020 r. KPSW poniosła nakłady na środki trwałe 
w budowie w łącznej wysokości 1 070,7 tys. zł, w tym, m.in. na: 
- inwestycję pn. Centrum Integracji Społecznej192 wraz z przebudową pobliskich dróg, 
za którą to część odpowiedzialny miał być partner projektu – Miasto Jelenia Góra. 
Założono, że inwestycja zostanie współfinansowana ze środków unijnych. W związku 
z przygotowaniem inwestycji KPSW poniosła nakłady w wysokości 568,2 tys. zł, w tym 
450,0 tys. zł za projekt budowlany, wykonawczy i kosztorys. Z uwagi na zmiany, jakie 
zaszły na etapie procedowania wniosku, z podpisania umowy o dofinansowania wycofał 
się partner projektu, co w konsekwencji doprowadziło do zaniechania dalszej realizacji 
inwestycji; stosownie do wyjaśnień Rektora inwestycję planuje się sfinansować 
z udziałem środków europejskich oraz z otrzymanych obligacji skarbowych; 
- przebudowę budynku przy ul. Zamoyskiego 7 w Jelenie Górze z przeznaczeniem na 
żłobek. Inwestycja w trakcie realizacji, tj. na etapie przygotowania dokumentacji 
przetargowej, wysokość poniesionych nakładów to 81,7 tys. zł193; stosownie do 

                                                      
187 Nr umowy POWR.05.03.00-00-0078/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r. 
188 Szerzej o założeniach projektu w pkt 4.14 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. 
189 Raport przekazany przy piśmie Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 
16 grudnia 2016 r. 
190 Tj. do końca stycznia 2019 r. 
191 Z uwzględnieniem zmian wysokości poniesionych wydatków w ramach poszczególnych zadań w odniesieniu 
założonych we wniosku (w granicach dopuszczonych umową o dofinansowanie) oraz korekty nałożonej przez 
Instytucję Pośredniczącą. 
192 Którą miały tworzyć następujące jednostki: centrum akademickie z domem studenta i pokojami dla kadry 
dydaktycznej, pomieszczenia dla słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, trzyoddziałowe 
przedszkole oraz siedziba dla działających stowarzyszeń na terenie KPSW, tj. Stowarzyszenie Rozwoju KPSW 
i Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. 
193 Wydatki poniesione dotyczyły koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
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wyjaśnień Rektora inwestycję planuje się sfinansować z programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej MALUCH+194 oraz ze środków własnych Uczelni; 
- termomodernizację budynku nr 3 w kwocie 13,3 tys. zł, obejmującą koszt 
dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Nakład poniesiony 
w 2016 r.; stosownie do wyjaśnień Rektora inwestycja planowana do sfinansowania ze 
środków europejskich w kolejnej perspektywie finansowej; 
- przebudowę budynku dydaktycznego nr 11 w kwocie 298,9 tys. zł, obejmującą koszty 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z nadzorem autorskim oraz 
pozwoleniem na budowę. Nakłady poniesiono w latach 2008-2009 w związku 
z przygotowaniem do aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Z uwagi na 
pozyskanie dofinansowania w okresie programowania 2007-2014 na dwa inne zadania 
inwestycyjne Uczelni195, inwestycja nie została zrealizowana. Jak wskazała Kanclerz – 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
w żadnej z Osi Priorytetowych nie zawierał zapisów o możliwości finansowania 
inwestycji polegających na budowie czy przebudowie budynków dydaktycznych uczelni 
wyższych. Takiej możliwości nie dawał także Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój ani Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. 
Dodała, że KPSW będzie poszukiwała możliwości sfinansowania inwestycji ze środków 
europejskich w kolejnych okresach programowania. 

 (akta kontroli: t. XI str. 474-492, t. XV str. 388-492, t. XVII str. 160-179, 209-210) 

4.8. W dniu 5 czerwca 2019 r. Uczelnia zawarła umowę nr MNiSW/2019/2018/DIR/DID 
z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego196, na podstawie której otrzymała w 2019 r. 
środki finansowe w wysokości 1 000,0 tys. zł w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna 
Inicjatywa Doskonałości, o którym mowa w art. 400 ust. 1 UPSWiN. Jego celem było 
wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do ww. umowy stanowiącym plan realizacji przedsięwzięcia, 
otrzymana subwencja miała zostać wykorzystana w ramach ośmiu zadań197. Stosownie 
do § 6 ust. 1 powyższej umowy Uczenia złożyła w terminie do 30 stycznia 2020 r. raport 
końcowy z realizacji przedsięwzięcia. W ramach ww. zadań środki finansowe zostały 
przeznaczone m.in. na zakup: (a) sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 
(b) fantomów i trenażerów do zajęć z pielęgniarstwa w MCSM, (c) specjalistycznej 
bieżni wraz ze stacjonarnym systemem do badań wydolności fizycznej; utworzenie 
nowego laboratorium kryminalistycznego i symulacji zdarzeń z wyposażeniem; wypłatę 
wynagrodzeń dla specjalistów – praktyków za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne; 
organizację konferencji („Piłka nożna w szkole”, „Dyplomacja – międzynarodowy 
wymiar komunikacji społecznej”) oraz seminariów; wyjazdy studyjne oraz kursy 
i szkolenia dla pracowników dydaktycznych, w tym zagraniczne; zakup ponad 500 
pozycji książek oraz rocznych prenumerat czasopism; organizację juwenaliów; 
pięciodniowy wyjazd studyjny do Londynu dwudziestoosobowej grupy studentów 
filologii wraz z wykładowcą oraz jednodniowy wyjazd studyjny piętnastoosobowej grupy 
wraz z wykładowcą do Polskiego Radia; a także koszty pośrednie, w tym 
wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, zakup materiałów biurowych czy 
opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego.  

W 2020 r. Uczelnia nie otrzymała ponownie środków pochodzących z tego 
przedsięwzięcia. Jak wyjaśniła Kwestor nie otrzymano w tym zakresie żadnej informacji 
z MNiSW, Uczelnia nie występowała także o wskazanie przyczyn powyższego. 

                                                      
194 Program ukierunkowany na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 
lat trzech. 
195 Przebudowę i rozbudowę hali sportowej oraz Przebudowę i rozbudowę krytej pływalni. 
196 Reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW. 
197 Tj.: [1] doposażenie Uczelni w niezbędne pomoce dydaktyczne, [2] zatrudnienie specjalistów – praktyków 
z otoczenia gospodarczego do pracowni zajęć dydaktycznych, [3] organizacja konferencji i seminariów, [4] wyjazdy 
studyjne pracowników dydaktycznych, [5] kursy i szkolenia oraz udział w konferencjach dla kadry dydaktycznej 
KPSW, [6] zakup książek i prenumerat czasopism oraz rozszerzenie oferty BiCIN, [7] rozwój samorządności 
studenckiej oraz [8] koszty pośrednie. 
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Z informacji uzyskanych przez NIK od Ministra wynikało, że wpływ na powyższe miało 
głównie nieosiągnięcie przez KPSW ustalonego przez Ministra poziomu jednego 
z mierników osiągnięć uczelni zawodowych (tj. względnego wskaźnika zarobków198) 
oraz wyższe niż oczekiwano poziomy mierników 15 innych uczelni zawodowych199. 

(akta kontroli: t. XIV str. 1-56, t. XVI str. 160-183, 246-248, t. XVIII str. 218-236) 

4.9. Uchwałą nr 5/2019 z dnia 25 października 2019 r. Rada Uczelni KPSW, realizując 
obowiązek wynikający z art. 410 UPSWiN, dokonała wyboru firmy audytorskiej do 
badania sprawozdania finansowego KPSW za 2019 r. Biegły rewident sporządził 
sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego w dniu 24 czerwca 2020 r. 
wskazując, że jego zdaniem przywołany wyżej dokument: (1) przedstawia rzetelny 
i jasny obraz sytuacji majątkowej Uczelni na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku 
finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, 
(2) został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
zgodnie z przepisami rozdziału 2 UOR oraz (3) jest zgodny co do formy i treści 
z obowiązującymi Uczelnię przepisami prawa i Statutem. Tożsamą ocenę 
biegły rewident wydał w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2018 r., 
sporządzając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta w dniu 24 maja 2019 r. 
W żadnym z ww. dokumentów nie wskazano na zagrożenia w kontynuowaniu 
działalności Uczelni. 

(akta kontroli: t. XIV str. 408-433) 

4.10. Roczny koszt kształcenia jednego studenta w KPSW w latach 2018-2019 wyniósł 
odpowiednio: 

• na WNHiS: 16,1 tys. zł i 19,4 tys. zł, w tym: 
- filologia: 14,1 tys. zł oraz 18,1 tys. zł; 
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 26,0 tys. zł i 32,1 tys. zł; 
- pedagogika: 13,0 tys. zł i 13,2 tys. zł; 

• na WNMiT: 17,7 tys. zł i 18,6 tys. zł, w tym: 
- fizjoterapia: 20,6 tys. zł oraz 21,3 tys. zł; 
- dietetyka: 11,1 tys. zł oraz 13,5 tys. zł; 
- edukacja techniczno-informatyczna: 19,6 tys. zł oraz 15,8 tys. zł; 
- wychowania fizyczne: 20,3 tys. zł oraz 23,2 tys. zł; 
- pielęgniarstwo (lic.): 35,5 tys. zł oraz 28,7 tys. zł; 
- pielęgniarstwo (mgr stacjonarne): 8,3 tys. zł oraz 15,7 tys. zł; 
 
- pielęgniarstwo (mgr niestacjonarne): 6,7 tys. zł oraz 10,6 tys. zł. 

 (akta kontroli: t. XVII str. 341-352) 

4.11. W KPSW katalog opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zasady zwalniania 
z tych opłat studentów zostały określone w uchwale nr 16/2014 Senatu Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania 
zwalnia z tych opłat studentów w KPSW, a ich wysokość ustalana była na każdy rok 
akademicki we właściwych zarządzeniach Rektora KPSW. Przy ustalaniu opłat 
pobieranych od studentów oraz ich wysokości na rok akademicki 2019/2020 nie 
zasięgnięto opinii samorządu studenckiego, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Kalkulacja opłat za studia200 na dany rok akademicki opierała się na 
danych historycznych i uwzględniała poniesione w roku poprzednim wszystkie koszty 
dotyczące procesu dydaktycznego201, rozliczane następnie na poszczególne kierunki 

                                                      
198 Dla którego wartość brzegową ustalono na większą bądź równą 0,55. W przypadku KPSW wartość ta wyniosła 
0,532. 
199 Środki finansowe z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości przekazywane były nie więcej niż 15 uczelniom. 
200 W zakresie opłat za studia niestacjonarne oraz opłat wnoszonych przez cudzoziemców. 
201 Tj.: wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi, 
ubezpieczenia, amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty 
rodzajowe. 
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studiów proporcjonalnie według udziału ilości godzin dydaktycznych realizowanych na 
danym kierunku w sumie wszystkich godzin dydaktycznych z uwzględnieniem 
wskaźnika kosztochłonności. W przypadku opłat za powtarzanie zajęć z powodu 
niezadawalających wyników w nauce, różnic programowych bądź udziału w zajęciach 
nieobjętych planem studiów, opłaty ustalane były na podstawie średniej stawki za 
godzinę pracy osób prowadzących określonych rodzaj zajęć, przy uwzględnieniu 
optymalnej liczebności grupy wykładowej/ćwiczeniowej/laboratoryjnej bądź, jako koszt 
dwóch godzin ponadwymiarowych profesora (w przypadku powtarzania kursu praca 
dyplomowa), w oparciu o stawki przyjęte w regulacjach wewnętrznych Uczelni. 
W zakresie opłaty za wpis po skreśleniu z listy studentów, podstawę stanowił koszt 
czasu pracy Dziekana i pracownika dziekanatu stanowiący wypadkową kosztu jednej 
godziny pracy oraz nakładu czas pracy oszacowanego do tej czynności. 

 (akta kontroli: t. IX str. 275-296, t. XI str. 91-264, t. XVII str. 315-316) 

4.12. W okresie objętym kontrolą w KPSW wyodrębniono następujące fundusze: 
Fundusz Zasadniczy, Fundusz Rozwoju Uczelni, jako wydzielona część Funduszu 
Zasadniczego (w latach 2018-2019), Fundusz Pomocy Materialnej Studentów 
(w 2018 r.) – dalej: FPMS, FS oraz FWON (w latach 2019-2020), jak również 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS).  
Stan Funduszu Zasadniczego na przestrzeni okresu objętego kontrolą zwiększył się 
z 51 251,8 tys. zł (na początek 2018 r.) do 67 155,4 tys. zł (na koniec 2019 r.). Główną 
przyczynę wzrostu stanowiły przekazane w 2019 r. KPSW obligacje skarbowe 
wyemitowane przez Ministra Finansów z terminem wykupu w dniu 25 maja 2021 r., 
o wartości 17 425,0 tys. zł202. Stan ww. funduszu na koniec I kwartału 2020 r. wynosił 
66 865,9 tys. zł. 
Fundusz Rozwoju Uczelni został wydzielony, jako część Funduszu Zasadniczego, 
uchwałą nr 19/2016 Senatu KPSW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie podziału 
wyniku finansowego netto za rok 2015, ze stanem początkowym odpowiadającym 20% 
zysku netto za ww. rok (tj. 244,8 tys. zł). Stan tego funduszu pozostał niezmieniony 
przez okres objęty kontrolą, a na koniec 2019 r. środki zgromadzone na jego koncie 
zostały przeksięgowane na Fundusz Zasadniczy. 
FPMS przestał istnieć z dniem 1 stycznia 2019 r., a w jego miejsce powstał FS, ze 
środków którego wypłacano świadczenia na rzecz studentów w postaci stypendiów 
socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych 
studentów oraz zapomóg. Stan tych funduszy na koniec 2018 r. i 2019 r. różnił się 
znacząco (1 142,5 tys. zł i 335,4 tys. zł) głównie z uwagi na zmianę przepisów prawa, 
powodującą, m.in. konieczność przeksięgowania na Fundusz Zasadniczy 
niewykorzystanej części dotacji gromadzonej w ramach FPMS, a przeznaczonej na 
pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty 
i modernizację domów studenckich, w kwocie 712,0 tys. zł. Stan FS na koniec 
I kwartału 2020 r. wynosił 290,6 tys. zł. 
Funkcjonujący od 1 stycznia 2019 r. FWON został zasilony w 2019 r. środkami 
finansowymi pochodzącymi z dotacji w kwocie 61,8 tys. zł, tj. o 13,7 tys. zł wyższej niż 
w 2018 r., a przyznanej w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem 
studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego 
udziału w procesie kształcenia. Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r., środki z dotacji nie 
zostały wykorzystane w pełnej wysokości – na koniec 2018 r. pozostała kwota 14,4 tys. 
zł, która zasiliła FWON w 2019 r., a na koniec 2019 r. – 21,4 tys. zł, która analogicznie 
pozostała w FWON do wykorzystania w 2020 r. Stan FWON na koniec I kwartału 2020 
r. wynosił 26,7 tys. zł.  
Stan ZFŚS na koniec 2018 r. (398,3 tys. zł) nieznacznie różnił się od jego stanu na 
zakończenie 2019 r. (391,5 tys. zł), przy czym w 2019 r. wartość zmniejszeń tego 
funduszu była wyższa niż w roku poprzednim o 56,6 tys. zł, głównie z uwagi na 

                                                      
202 Wycenione na dzień bilansowy w kwocie 16 932,5 tys. zł. 
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zrealizowane wyższe świadczenia świąteczne. Zwiększenia ogółem ZFŚS kształtowały 
się w latach 2018-2020 (I kwartał) na porównywalnym poziomie, tj. w 2018 r. 483,4 tys. 
zł, w 2019 r. 475,4 tys. zł, w 2020 r. 475,7 tys. zł, a powstałe niewielkie różnice zależne 
były od naliczenia na bieżący rok oraz uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek. 
Stan ZFSŚ na koniec I kwartału 2020 r. wynosił 753,6 tys. zł. 

(akta kontroli: t. IX str. 300-328, t. X str. 1-114) 

4.13. Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie szczegółowe203 wykorzystania 
środków finansowych gromadzonych w ramach FS wykazało, że środki te 
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W 2018 r. na pomoc materialną dla 
studentów wydatkowano kwotę 1 402,9 tys. zł, w 2019 r. 1 305,2 tys. zł, a w I kwartale 
2020 r. 407,7 tys. zł. Z ww. wsparcia skorzystało w 2018 r. 323 studentów204, w 2019 r. 
272 studentów205, a w 2020 r. 171 studentów206. Stwierdzone w tym zakresie stany 
nieprawidłowe dotyczyły kwestii proceduralnych i zostały opisane szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r., środki przeznaczone 
na świadczenia dla studentów nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości207 
i pozostały w tym funduszu208 do wykorzystania na rok następny. 

(akta kontroli: t. IX str. 297-463, t. XVII str. 1-148) 

Gromadzone w ramach FWON środki finansowe z dotacji na zadania związane 
z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 
przyjmowania i kształcenia na studiach zostały w 2019 r. wykorzystane w niepełnej 
wysokości, tj. z otrzymanych 61,8 tys. zł wydatkowano kwotę 54,8 tys. zł. W jej ramach 
sfinansowano indywidualne zajęcia wychowania fizycznego, wynagrodzenie asystenta 
osoby niepełnosprawnej oraz pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych, 
zakup laptopów i oprogramowania do wypożyczenia osobom niepełnosprawnym (wraz 
z torbami), zakup wałków i piłek do masażu, konserwację urządzeń dźwigowych oraz 
poniesiono opłaty za prowadzenia konta bakowego i prowizje bankowe. Z rachunku 
bankowego FWON dokonano także płatności za fakturę (a następnie ją zrefundowano), 
która nie dotyczyła wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 0,2 tys. zł. 
Niewykorzystana w 2019 r. kwota dotacji w wysokości 21,4 tys. zł pozostała, zgodnie 
z art. 415 ust. 2 UPSWiN, w funduszu na rok następny. W I kwartale 2020 r. ze 
środków FWON sfinansowano jedynie konserwację urządzeń dźwigowych. 

(akta kontroli: t. X str. 48-114) 

4.14. W okresie objętym kontrolą w KPSW realizowano następujące projekty 
z wykorzystaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (poza opisanymi w pkt 1.8 niniejszego Wystąpienia 
pokontrolnego): 

a) Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej 
w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, 
którego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia studentów KPSW 
kierunku pielęgniarstwo poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego 
Uczelni, w tym MCSM (umowa zawarta na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 

                                                      
203 Na próbie 37 studentów, którym w latach 2018-2020 udzielono świadczeń pomocy materialnej w postaci 
stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora dla najlepszych 
studentów lub zapomogi, oraz w oparciu o analizę rachunku bankowego. 
204 W ramach 208 przyznanych stypendiów socjalnych, 130 stypendiów rektora, 31 stypendiów dla osób 
niepełnosprawnych oraz sześciu zapomóg. 
205 W ramach 150 przyznanych stypendiów socjalnych, 137 stypendiów rektora oraz 29 stypendiów dla osób 
niepełnosprawnych. 
206 W ramach 95 przyznanych stypendiów socjalnych, 74 stypendiów rektora, 20 stypendiów dla osób 
niepełnosprawnych oraz dwóch zapomóg. 
207 W 2018 r. w FPMS na stypendia dla studentów pozostała kwota 430,5 tys. zł, a w 2019 r. w FS kwota 335,4 tys. 
zł. 
208 W przypadku niewykorzystanych środków z FPMS w 2018 r., środki te przeszły do FS z uwagi na zmianę 
przepisów prawa i likwidację od 2019 r. FPMS. 
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2021 r., wartość wydatków kwalifikowanych projektu 2 599,5 tys. zł209, według stanu na 
koniec 2019 r. projekt realizowany zgodnie z harmonogramem210); 
b) Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW, skoncentrowany na 
podniesieniu kompetencji osób uczących się w edukacji na poziomie wyższym, 
odpowiadających na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparciu 
zmian organizacyjnych i podniesieniu kompetencji kadry w systemie szkolnictwa 
wyższego (umowa zawarta na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2022 r., wartość 
wydatków kwalifikowanych projektu 2 955,2 tys. zł, w tym 2 490,6 tys. zł środków 
europejskich211, według stanu na koniec 2019 r. projekt realizowany zgodnie 
z harmonogramem); 
c) Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów 
i absolwentów kierunku pielęgniarstwo, zakładający poprawę jakości kształcenia 
wyższego w KPSW na kierunkach medycznych, która przełożyć ma się na zwiększenie 
zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczynić się do 
wykształcenia dodatkowej liczby studentów. Projekt zakładał także rozwój kompetencji 
zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych (umowa zawarta na okres od 
1 października 2018 r. do 30 września 2023 r., wartość wydatków kwalifikowanych 
projektu 2 988,6 tys. zł, w tym 2 518,8 tys. zł ze środków europejskich212, według stanu 
na koniec 2019 r. projekt realizowany zgodnie z harmonogramem); 
d) Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni, którego głównym celem 
było podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz kadry 
zarządzającej i administracyjnej, a także wdrożenie zintegrowanego modelu 
zarządzania oraz stworzenie warunków, które pozwolą na kontynuację kształcenia lub 
podjęcie zatrudnienia przez absolwentów objętych projektem (umowa zawarta na okres 
od 1 lutego 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., wartość wydatków kwalifikowanych projektu 
1 593,2 tys. zł, w tym 1 342,8 tys. zł ze środków europejskich213, według stanu na 
koniec 2019 r. projekt realizowany co do zasady214 zgodnie z harmonogramem). 
KPSW zrealizowała także w okresie objętym kontrolą dwa projekty w zakresie praktyk 
zawodowych215 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, których 
głównym celem był rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności Uczelni 
w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między 
pracodawcami a Uczelnią. W przypadku pierwszego z nich dwa z trzech zakładanych 
wskaźników, tj. liczba osób, które uczestniczyły w stażach oraz liczba osób, które 
podniosły kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS nie zostały 
osiągnięte (odpowiednio 97,7% i 96,5% zakładanych wartości) z uwagi na 
nieprzystąpienie do działań projektowych zakładanej liczby studentów216 oraz 
niezrealizowanie praktyk przez dwóch studentów w okresie obowiązywania projektu. 
W przypadku drugiego projektu założone wskaźniki zostały osiągnięte, lecz po korekcie 

                                                      
209 W tym 2 190,9 tys. zł dofinansowanie ze środków europejskich oraz 408,6 tys. zł z dotacji celowej Budżetu 
Państwa. 
210 W trakcie realizacji projektu pojawiło się ryzyko nieosiągnięcia jednego ze wskaźników rezultatu pn. Liczba osób, 
które dzięki wsparciu, uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej – zakładana wartość 
wskaźnika 55 osób, możliwa do uzyskania – 45 osób (z uwagi na mniejszą liczbę osób zrekrutowanych na studia na 
kierunku pielęgniarstwo niż zakładano). KPSW poinformowała instytucję pośredniczącą o ww. zagrożeniu i według 
wyjaśnień Prorektora będzie występować o korektę wskaźnika. 
211 Pozostałe źródła to dotacja celowa w kwocie 375, 9 tys. zł z Budżetu Państwa oraz 88,7 tys. zł wkład własny 
Uczelni. 
212 Pozostałe źródła to dotacja celowa w kwocie 318,2 tys. zł z Budżetu Państwa oraz 89,7 tys. zł wkład własny 
Uczelni. 
213 Pozostałe źródła to dotacja celowa w kwocie 202,7 tys. zł z Budżetu Państwa oraz 47,8 tys. zł wkład własny 
Uczelni. 
214 Jak wskazała Kanclerz nie rozpoczęto, stosownie do założonego harmonogramu projektu, realizacji studiów 
podyplomowych audytora systemów informatycznych z uwagi na rezygnację osoby zrekrutowanej. 
215 Realizacja w okresie od 11 listopada 2016 r. do 28 czerwca 2018 r. na podstawie umowy 
nr MNiSW/2016/DIR/674/PWSZ1 oraz w okresie od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. na podstawie umowy nr 
MNiSW/2017/56/DIR/W/PWSZ3. 
216 W związku z sytuacjami losowymi. 
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przewidzianej aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2019 r., w wyniku której liczba 
studentów uczestnicząca w stażach została zmniejszona z 80 do 72. W obu 
przypadkach wysokość przyznanego dofinansowania nie została w pełni wykorzystana 
i KPSW zwróciła odpowiednio kwotę 102,3 tys. zł z 2 894,5 tys. zł217 przyznanych oraz 
37,5 tys. zł z 1 233,3 tys. zł218 przyznanych219. 

(akta kontroli: t. XIII str. 206-422, t. XVII str. 318-324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Do 30 czerwca 2020 r. Uczelnia nie dokonała korekty planu rzeczowo-finansowego 
na 2019 r. uwzględniającej, przyznane komunikatem Ministra z 20 stycznia 2020 r., 
środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w art. art. 365 pkt 1 lit. a-c 
UPSWiN, w wysokości 400,0 tys. zł. W komunikacie Minister wskazał, że zwiększenie 
to dotyczy subwencji przyznanej na 2019 r. i ma charakter jednorazowy. Kwota 
400,0 tys. zł wpłynęła na rachunek bankowy Uczelni 24 grudnia 2019 r., została 
zaksięgowana w tym samym dniu na koncie 762-1 subwencja dydaktyczna MNiSW, 
a następnie wykazana (w wykonaniu) w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-
finansowego za 2019 r., wpływając na zysk z działalności operacyjnej KPSW w 2019 r., 
który wyniósł 455,1 tys. zł. Korekta planu rzeczowo-finansowego w tym zakresie została 
sporządzona dopiero 6 sierpnia 2020 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych 
w jednostce przez NIK oraz po upływie terminu na złożenie sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. 
Do 30 czerwca 2019 r. i 2020 r. KPSW nie dokonała także korekt planów rzeczowo-
finansowych odpowiednio na 2018 r. i 2019 r. w zakresie ujętej w nich wysokości 
kosztów (w tym w poszczególnych ich kategoriach), mimo że faktyczne ich wykonanie 
było wyższe: (a) w przypadku 2018 r. w pięciu pozycjach kosztów (tj. amortyzacja – 
plan 1 070,5 tys. zł, wykonanie 1 111,9 tys. zł; zużycie materiałów i energii – plan 
1 458,0 tys. zł, wykonanie 1 475,7 tys. zł; podatki i opłaty – plan 54,8 tys. zł, wykonanie 
55,3 tys. zł; pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 842,7 tys. zł, wykonanie 1 896,4 tys. 
zł; koszty finansowe – plan 4,8 tys. zł, wykonanie 9,7 tys. zł); (b) w przypadku 2019 r. 
w pozostałych kosztach operacyjnych (plan 233,0 tys. zł, wykonanie 955,0 tys. zł) oraz 
kosztach finansowych (plan 0,00 tys. zł, wykonanie 9,2 tys. zł).  
W ocenie NIK powyższe stanowiło naruszenie art. 52 ust. 3 ufp, zgodnie z którym 
zmiany w zakresie przychodów i kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych oraz art. 408 ust. 1 UPSWiN, 
stosownie do którego uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

Prorektor w wyjaśnieniach dotyczących zwiększenia o 400,0 tys. zł planu rzeczowo-
finansowego wskazał, że w 2019 r. nie otrzymano z MNiSW żadnej informacji 
dotyczącej przeznaczenia ww. kwoty, a korekty planu rzeczowo-finansowego nie 
dokonano z uwagi na naczelną zasadę planowania finansowania w sektorze finansów 
publicznych, jaką jest zasada roczności. Powołując się na art. 408 ust. 4 UPSWiN dodał 
także, że plan rzeczowo-finansowy wyczerpuje żywot prawny z dniem 31 grudnia 
danego roku i nie ma możliwości dokonywania w nim korekt po tym terminie, a środki 
pod datą wpływu podlegają zaksięgowaniu, bez korekty planu. Kwestor wyjaśniając 
różnice w kosztach wskazała, że w 2018 r. korekta planu wprowadzona była 

                                                      
217 Głównie z uwagi na niższą liczbę studentów uczestniczących w projekcie, co miało wpływ na określone pozycje 
kosztów projektu (w tym wypłacone stypendia, merytoryczne wsparcie praktyk w Uczelni oraz wynagrodzenie 
opiekunów w zakładach pracy), a także ze względu na realizację praktyk w bliższej odległości od miejsca 
zamieszkania niż zakładano oraz wyposażenie studentów w niezbędne środki do realizacji praktyk przez 
pracodawców. 
218 Po korekcie wynikającej z aneksu nr 1. Pierwotnie kwota dofinansowania została ustalona na 1 367,5 tys. zł. 
219 Jak wyjaśnił Rektor różnice powstałe pomiędzy planem a wykonaniem nie były zależne od Uczelni i wynikały z 
charakteru praktyk oraz tematyki prac dyplomowych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w pierwszych dniach grudnia, a w przypadku mediów odchylenia wynikały 
ze zwiększonego ponad przeciętny poziomu ich zużycia w grudniu, który to planowany 
jest sposobem historycznym; w przypadku podatków i opłat jeden z dokumentów 
rozliczeniowych wpłynął do Kwestury w połowie grudnia 2018 r., a wyższe niż 
zaplanowano pozostałe koszty rodzajowe poniesiono z uwagi na konieczność 
wypłacenia stypendiów studentów z realizowanych projektów, które na początku 
grudnia 2018 r. nie były pewne. Dodała, że w przypadku amortyzacji błędnie założono, 
że część przyjętych środków trwałych będzie amortyzowana ratalnie od stycznia 2019 r. 
(przyjęto amortyzację jednorazową), a w wyniku błędu pisarskiego w pozycji pozostałe 
koszty finansowe nie wpisano kwoty 9,6 tys. zł. W odniesieniu do 2019 r. Kwestor 
wyjaśniła, że różnice w kategorii pozostałych kosztów operacyjnych wynikały 
z aktualnej wyceny rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród 
jubileuszowych, a pozycja dotycząca kosztów finansowych została błędnie wpisana. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień. Jakkolwiek ujęte w planie rzeczowo-
finansowym przychody stanowią prognozę ich wielkości, to zgodnie z zasadą 
legalności, ich zmiana powinna zostać odnotowana w planie rzeczowo-finansowym 
jednostki na dany rok. Jak sama KPSW wskazała, środki nieujęte w planie podlegają 
księgowaniu pod datą wpływu. W omawianym przypadku środki te wpłynęły jeszcze 
w 2019 r., a jednostka przyporządkowała je nawet do właściwego źródła przychodów. 
Plan rzeczowo-finansowy winien więc zostać skorygowany nawet w 2020 r., bowiem 
faktycznie przekazane środki dotyczyły 2019 r. W odniesieniu do kosztów NIK 
wskazuje, że w przypadku 2018 r. ostania korekta planu rzeczowo-finansowego została 
dokonana 28 grudnia 2018 r. i mogła uwzględnić choć w części prognozowaną ich 
zmianę. Nawet, jeżeli zwiększenie kosztów nie spowodowało zwiększenia dotacji 
z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań, to plan powinien zostać 
zmieniony. 

(akta kontroli: t. VI str. 345-346, 371-372, t. VII str. 309-332, t. XI str. 5-6, 47-52, 60, 76-78, t. XVII str. 
391-392) 

2. Rektor KPSW nie zapewnił zgodności obowiązującej w okresie objętym kontrolą 
w KPSW uchwały nr 16/2014 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat studentów 
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z przepisami UPSWiN 
w zakresie związanym z opłatami za świadczone usługi edukacyjne. W § 2 ust. 1 ww. 
uchwały wskazane zostało, że warunki odpłatności za studia oraz usługi edukacyjne, 
określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią, reprezentowaną przez 
rektora i studentem albo słuchaczem […], podczas gdy od roku akademickiego 
2019/2020 przepisy UPSWiN zniosły obowiązek zawierania umów ze studentami, 
a interes studentów zabezpieczać ma klauzula ustawowa, która zabrania co do 
zasady220 podnoszenia opłat przez cały cykl kształcenia (art. 80 ust. 3 UPSWiN). 

Prorektor wyjaśnił, że ww. obowiązek został zniesiony w regulaminie studiów KPSW 
wprowadzonym uchwałą Senatu nr 12/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

NIK nie przyjmuje powyższych wyjaśnień i podkreśla, że obowiązujące w KPSW akty 
prawa wewnętrznego powinny być spójne, a za zapewnienie powyższego 
odpowiedzialny jest kierownik jednostki w ramach sprawowanej kontroli zarządczej. 

 (akta kontroli: t. IX str. 292-296, t. XVII str. 311-313) 

3. Ustalając wysokość opłat pobieranych od studentów za świadczenie usług 
edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020, o których mowa w art. 79 ust 1 UPSWiN, 
Rektor nie zasięgnął opinii samorządu studenckiego mimo obowiązku wynikającego 
z art. 80 ust. 2 UPSWiN. Pismo z wnioskiem w tej sprawie zostało sporządzone 

                                                      
220 Nie dotyczy opłat za korzystanie z domów studenckich oraz opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem 
studiów. 
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17 czerwca 2019 r., jednakże jak wynikało z wyjaśnień Przewodniczącej samorządu 
studenckiego KPSW, zostało jej przedłożone po raz pierwszy 25 maja 2020 r. W KPSW 
nie zastosowano także właściwej procedury w tym zakresie, bowiem zgodnie 
z obowiązującym w tamtym czasie regulaminem samorządu studenckiego KPSW, 
właściwym organem do wyrażenia opinii w tym przedmiocie była URSS KPSW, do 
której zadań należało m.in. wyrażanie opinii środowiska studenckiego w sprawach 
związanych z procesem kształcenia i wychowania w uczelni oraz w sprawach ze 
środowiskiem z tym związanym.  

Rektor wyjaśnił, że pismu z dnia 17 czerwca 2019 r. pracownik kancelarii nie nadał 
biegu, a przy opiniowaniu przez Przewodniczącą samorządu studenckiego nie 
zwrócono uwagi na brak podpisu z bieżącą datą. Dodał także, że w piśmie tym 
nieprecyzyjnie wskazano organ, jaki zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego 
KPSW winien wyrazić opinię w przedmiotowej sprawie. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że Kierownictwu KPSW znane 
były regulacje wewnętrzne określające tryb opiniowania przedmiotowej sprawy, w tym 
organ właściwy do zaciągnięcia tej opinii. Dla jej ważności nie miała wówczas 
znaczenia data, z którą Przewodnicząca samorządu studenckiego złożyłaby na 
wniosku swój podpis.  

(akta kontroli: t. IX str. 275-280, t. XV str. 497-499, t. XVI str. 11-12, 108) 

4. KPSW nie przeniosła niewykorzystanych w 2018 r. środków z dotacji podstawowej 
na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 
14,4 tys. zł, poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów na 2019 r., mimo że 
MNiSW w piśmie z dnia 13 grudnia 2018 r. wskazało, że z dniem 1 stycznia 2019 r. 
środki z przychodów przyszłych okresów należy przenieść na nowoutworzony FWON. 
Wprawdzie rachunek FWON został zasilony ww. kwotą dnia 2 stycznia 2019 r., to 
jednak w księgach rachunkowych Uczelni środki te zostały zaksięgowane na koncie 
856 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dopiero 28 czerwca 2019 r., tj. po 
zatwierdzeniu podziału zysku za 2018 r. przez Senat Uczelni. Skutkiem powyższego 
było zawyżenie wyniku finansowego (zysku netto) o kwotę 14,4 tys. zł, co 
w konsekwencji doprowadziło także do konieczności dokonania jego podziału na dwie 
części – w kwocie 110,8 tys. zł i 14,4 tys. zł, które zasiliły kolejno Funduszu Zasadniczy 
oraz FWON.  

Prorektor wyjaśnił, że do 31 grudnia 2018 r. KPSW wykazywała powyższą dotację 
w przychodach działalności dydaktycznej, a niewykorzystane środki z tego tytułu 
poprzez wynik finansowy zasilały Fundusz Zasadniczy Uczelni. Stąd też KPSW przed 
zatwierdzeniem sprawowania finansowego przez Senat nie mogła samodzielnie 
podzielić zysku. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że kwestia konieczności 
podziału zysku za 2018 r. nie miałaby miejsca w sytuacji, gdyby KPSW dokonała 
przeniesienia niewykorzystanej części ww. dotacji w 2018 r. na międzyokresowe 
rozliczenia przychodów, a następnie z dniem 1 stycznia 2019 r. na FWON, zgodnie 
z zaleceniami Ministra  

(akta kontroli: t. VIII str. 1, t. X str. 48, 58-60, t. XI str. 5-6, 47-52, 60, 76-78, t. XVII str. 331-336) 

5. Otrzymane w latach 2018-2019 przez KPSW środki finansowe z dotacji na zadania 
związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 
w procesie przyjmowania i kształcenia na studiach nie zostały w pełni wykorzystane 
prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem: 

a) w 2018 r. KPSW sfinansowała dla dwóch studentów z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, w ramach zajęć wychowania fizycznego, poza zabiegami terapii 
indywidualnej i ćwiczeń usprawniających, także zabiegi rehabilitacyjne w postaci pola 
magnetycznego niskiej częstotliwości, lasera punktowego oraz elektrostymulacji 
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prądem, za które zapłaciła łącznie 0,56 tys. zł. W ocenie NIK zabiegi te nie służyły 
zapewnieniu osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia na studiach i stanowiły element rehabilitacji tych studentów, co w świetle 
wytycznych MNiSW nie było możliwe do sfinansowania ze środków ww. dotacji. 

Prorektor wyjaśnił, że KPSW nie otrzymywała od MNiSW, poza informacją dotycząca 
wysokości dotacji, żadnych wytycznych dotyczących sposobu i zakresu wydatkowania 
środków. Wskazał także, że wytyczne te publikowane były na stronie internetowej 
MNiSW i nie wynikał z nich brak możliwości finansowania rehabilitacji studentów 
z niepełnosprawnościami. 

NIK nie przyjmuje powyższych wyjaśnień i wskazuje, że zabiegi rehabilitacyjne czy 
lecznicze nie są w jej ocenie związane z celem, któremu środki te mają służyć, jakim 
jest udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia. 

(akta kontroli: t. X str. 49, t. XIV str. 387-404, t. XVI str. 10-11, 82-94, 287-288, 303-305, 218-221, 222, 
231-233, 235, 237-238) 

b) w dniu 31 stycznia 2019 r. KPSW dokonała z wydzielonego rachunku bankowego 
FWON zapłaty za fakturę FV F000331/19/01-14 w kwocie 0,2 tys. zł w sytuacji, gdy 
wydatek ten nie był związany z udzielonym wsparciem osobom niepełnosprawnym 
(faktura ta nie została ujęta w kosztach na koncie 856 Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych). Wprawdzie w dniu 6 lutego 2019 r. Uczelnia zrefundowała ten 
wydatek z rachunku bieżącego na rachunek FWON, to jednak konsekwencją 
powyższego był stan, że w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r. środki 
z dotacji wykorzystane zostały na zadanie inne niż te, na które dotacja była przyznana. 
Powyższe stanowiło naruszenie art. 415 ust. 1 UPSWiN, zgodnie z którym fundusz 
wsparcia osób niepełnosprawnych stanowią w uczelni środki finansowe, o których 
mowa w art. 365 ust. 6 UPSWiN, tj. przeznaczone na zadania związane 
z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach 
doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.  

Prorektor wyjaśnił, że wydatek ten nie był kosztem funduszu i przez pomyłkę został 
opłacony z rachunku bankowego FWON. 

(akta kontroli: t. X str. 58-60, t. XVI str. 10-11, 81) 

c) w 2019 r. KPSW zakupiła221 na potrzeby osób niepełnosprawnych sześć laptopów 
(pięć Dell Latitude 5590 oraz jednego Apple MacBook Air) oraz pięć toreb na laptopy, 
o łącznej wartości 26,8 tys. zł i rozliczyła je w ramach środków dotacji FWON. Do czasu 
kontroli NIK i udzielenia wyjaśnień222 w tym zakresie żaden z 20 studentów 
z niepełnosprawnością studiujących w KPSW w roku akademickim 2019/2020 nie 
wypożyczył zakupionego sprzętu. Uczelnia nie udokumentowała także, że zakup 
laptopów podyktowany był rzeczywistymi potrzebami zgłaszanymi przez studentów 
niepełnosprawnych, tj. takimi, które wynikałaby z faktu bycia osobą niepełnosprawną 
i co do realizacji których laptop mógłby wspomóc proces kształcenia. KPSW wyjaśniała 
wprawdzie, że zakupu dokonano w oparciu o pytania studentów 
z niepełnosprawnościami o możliwość wypożyczenia z Uczelni sprzętu, jednakże 
z uwagi na m.in. uszkodzenie własnego sprzętu, zapotrzebowanie na sprzęt o lepszych 
parametrach czy trudną sytuacją ekonomiczną studenta.  

Prorektor w wyjaśnieniach wskazał także, że Uczelnia zakupiła większą liczbę laptopów 
ze względu na korzystniejszą cenę.  

NIK nie przyjmuje powyższych wyjaśnień i wskazuje, że w jej ocenie zakup ww. 
laptopów wraz z torbami nie był zgodny z przeznaczeniem dotacji. Kryterium 
kluczowym przy wyborze formy wsparcia udzielanej osobom niepełnosprawnym 
powinien być cel, jakiemu ma to wsparcie służyć. KPSW sama wskazała 

                                                      
221 Protokół odbioru sprzętu z dnia 12 lipca 2019 r. 
222 Tj. do 6 lipca 2020 r. 



 

52 

w wyjaśnieniach, że pomysł z zakupem laptopów wynikał z pochodzenia dużej części 
studentów z rodzin mało zamożnych, a to kryterium nie jest kluczowym w przypadku tej 
dotacji. Za nieprawidłowe NIK uznaje także wypożyczenie jednego z tych laptopów 
pracownikowi administracyjnemu z uwagi, jak wskazał Prorektor, na konieczność 
wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej w związku z pandemią 
COVID-19, co de facto nie jest zgodne z przeznaczeniem środków FWON. 

(akta kontroli: t. X str. 50, 55-56, 58-69, t. XIV str. 404-404, t. XVI str. 10-11, 82-83, 95-107, 287-288, 
303-313) 

NIK wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 371 ust. 2 UPSWiN środki finansowe na 
FWON przyznawane są w formie dotacji podmiotowej, tj. w formie podlegającej 
szczególnym rozliczeniom i o szczególnym przeznaczeniu (art. 126 ufp). Przeznaczenie 
tych środków zostało także ściśle określone w art. 365 pkt 6 UPSWiN. W powyższych 
przypadkach zrealizowane wydatki nie były zgodne z przeznaczeniem tej dotacji, 
w konsekwencji czego stosownie do art. 415 ust. 3 UPSWiN, podlegają, w zakresie 
opisanym w punkcie c, zwrotowi do funduszu w łącznej kwocie 26 773,35 zł ze środków 
finansowych Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa. 
W przypadku wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji udzielonej na 
2018 r. – w kwocie 0,56 tys. zł, podlega ona zwrotowi, do budżetu państwa wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od 
dnia stwierdzenia wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie do art. 
169 ust. 1 ufp. 

6. W roku akademickim 2019/2020 KPSW nie posiadała aktualnego regulaminu 
świadczeń dla studentów, który uwzględniałby wszystkie elementy wskazane w art. 95 
ust. 1 UPSWiN. W obowiązującym od 1 października 2019 r. regulaminie223 nie 
wskazano trybu powołania ani składu komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 
stypendialnej (art. 95 ust. 1 pkt 4 UPSWiN). W konsekwencji Uczelnia nie uregulowała 
zasad powołania organów, które zgodnie z art. 86 ust. 3 UPSWiN, na wniosek 
samorządu studenckiego, mogły przyznawać świadczenia dla studentów. 

Kanclerz wyjaśniła, że powyższe było wynikiem przeoczenia i wynikało z faktu, że 
samorząd studencki nigdy nie wnioskował o przeniesienie kompetencji Rektora do 
przyznawania świadczeń dla studentów na komisje stypendialne. Dodała także, że ww. 
regulamin zostanie uzupełniony o brakujące zapisy.  

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że art. 95 ust. 1 UPSWiN 
enumeratywnie wymienia elementy, które obowiązkowo powinny znaleźć się 
w regulaminie świadczeń dla studentów. Nie ma przy tym znaczenia ani inicjatywna 
studentów w zakresie powołania powyższych komisji ani organ wskazany 
w regulaminie do ich przyznania. 

 (akta kontroli: t. IX str. 428-463, t. XVII str. 4, 7) 

7. W okresie objętym kontrolą w przypadku 10 ze 104 zbadanych dokumentów 
rozstrzygających indywidualnie sprawę w zakresie przyznania świadczenia dla 
studenta, noszących znamiona decyzji administracyjnej, nie zamieszczono pouczenia o 
przysługującym prawie strony do złożenia odwołania bądź wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub prawie do złożenia skargi do właściwego sądu 
administracyjnego, stosownie do art. 107 § 1 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego224 (dalej: KPA). Powyższe nie ma 
wprawdzie znaczenia dla kwestii bytu samej decyzji czy jej ważności, niemniej dla 
organu oznacza, że strona decyzji może się od niej odwołać kiedykolwiek, jeżeli złoży 
wniosek o przywrócenie terminu, który w takiej sytuacji powinien być rozpatrzony na jej 
korzyść.  

                                                      
223 Wprowadzonym zarządzeniem nr 23/2019 Rektora KPSW z 10 września 2019 r. 
224 Dz.U. z 2020 r. poz. 256. 
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Ponadto w 59 przypadkach w decyzji wskazano, że decyzja ta jest ostateczna, co stało 
w sprzeczności z naczelną zasadą postępowania administracyjnego wyrażoną w art. 15 
KPA, tj. zasady dwuinstancyjności postępowania. 

Kanclerz w wyjaśnieniach przyznała, że druki decyzji zostały przygotowane 
z niewłaściwym pouczeniem i zobowiązała się do niezwłocznego usunięcia 
stwierdzonej w tym zakresie nieprawidłowości.  

(akta kontroli: t. XVI str. 4-7, 19-147) 

8. W KPSW w 2020 r. wypłacono świadczenie materialne studentowi w postaci 
zapomogi, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 UPSWiN, w kwocie 0,6 tys. zł bez 
zachowania formy wymaganej prawem, tj. świadczenie to nie zostało przyznane 
w formie decyzji administracyjnej, mimo obowiązku wynikającego z art. 86 ust. 2 
UPSWiN.  

Rektor wyjaśnił, że student został poinformowany osobiście o wysokości przyznanej 
zapomogi i nie wniósł zastrzeżeń, stąd odstąpiono od wystawienia decyzji w formie 
pisemnej. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że zgodnie z wyrażoną w art. 14 
KPA zasadą pisemności sprawy należy załatwiać, co do zasady, w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego, a stosownie do art. 109 KPA decyzję doręcza się 
stronie na piśmie. 

(akta kontroli: t. IX str. 398, t. XVII str. 18-20) 

9. W KPSW przyjęto niewłaściwy sposób udzielania stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów. W 10 na 25 zbadanych przypadków świadczenie to wypłacone 
zostało w oparciu o zbiorcze decyzje Rektora, na podstawie których następnie do 
studentów kierowano indywidualne pisma (decyzje) odnoszące się, jako do podstawy 
ich wydania, do decyzji zbiorczej. W konsekwencji świadczenia te ustalane były na 
podstawie decyzji nieważnej z mocy prawa, z uwagi na treść art. 104 § 1 KPA (organ 
administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy 
kodeksu stanowią inaczej), w związku z art. 1 pkt 1 KPA (normuje postępowanie przed 
organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych 
milcząco).  

Rektor wyjaśnił, że zbiorcze decyzje wywieszane były dla studentów na tablicy 
ogłoszeń, wraz z pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, co przyspieszało dokonywanie wypłat dla studentów. Dodał, że na 
podstawie zbiorczych decyzji każdy student otrzymywał indywidualne decyzje, a każda 
negatywna decyzja wydawana była zgodnie z KPA. Kanclerz wyjaśniła natomiast, że 
w bieżącym roku akademickim Uczelnia wdroży prawidłową procedurę. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że decyzje administracyjne 
wydawane są w sprawach indywidualnych i rozstrzygają sprawę co do jej istoty. 
W trybie KPA winny być załatwiane wszystkie sprawy, a nie tylko te, które kończą się 
rozstrzygnięciem negatywnym czy odmownym. KPA nie przewiduje możliwości 
załatwienia sprawy w formie decyzji zbiorczej. 

(akta kontroli: t. XVI str. 4-7, 10, 20-54) 

10. W okresie objętym kontrolą KPSW nie posiadała spójnych i jednoznacznie 
zdefiniowanych regulacji w zakresie sposobu ustalania wysokości stypendium 
socjalnego dla studentów. Mechanizm jej obliczania został wskazany w § 4 zarządzenia 
nr 8/2002 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 20 marca 2002225, 
zawierającym także kryterium dochodowe, od spełnienia którego świadczenie to 
przysługiwało (tj. nie więcej niż 500 zł brutto na osobę w rodzinie studenta) oraz kwoty 
minimalnego i maksymalnego świadczenia. W okresie objętym kontrolą ww. kwoty 
                                                      
225 W sprawie określenia progowego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, wysokości stypendium 
socjalnego i naukowego oraz dopłaty do zakwaterowania. 
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ulegały zmianom na mocy wydawanych przez Rektora zarządzeń (m.in. dotyczących 
ustalenie kwot stypendium socjalnego), przy czym żadne z nich nie uchyliło 
zarządzenia nr 8/2002 (w tym i wskazanych w nim kwot), z którego pracownicy KPSW 
korzystali nadal w zakresie mechanizmu ustalenia wysokości stypendium w sytuacji 
otrzymywania stypendium w kwocie większej od minimalnego oraz mniejszej od 
maksymalnego. Tzw. stawki (tj. wysokość dochodu na członka rodziny), od osiągnięcia 
których uzależniona była wysokość przyznanego świadczenia226 oraz sposób ich 
wyliczenia, nie były także wprowadzone żadnym aktem wewnętrznym. Zarządzenie nr 
8/2002 nie było wskazywane również, jako podstawa prawna wydania decyzji 
przyznającej stypendium socjalne. Tak ukształtowany sposób ustalania wysokości 
stypendium socjalnego nie był w ocenie NIK precyzyjny i nie pozwalał studentom na 
jednoznaczną weryfikację prawidłowości wysokości świadczenia. Nadto, w sytuacji 
przyznania zwiększenia stypendium socjalnego na wniosek studenta w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach227, w decyzjach kierowanych do studentów określano 
ogólną kwotę przyznanego stypendium, bez wskazania składowych tej kwoty, co 
uniemożliwiało studentom zweryfikowanie sposobu rozpatrzenia ich wniosków 
o zwiększenie stypendium.  

Rektor wyjaśnił m.in., że program obsługujący naliczanie i wypłatę stypendiów 
generując decyzje o przyznawaniu stypendium w podwyższonej wysokości nie 
wskazuje kwot składowych. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w dniu 
10 lipca 2020 r. zwrócono się do twórców programu z prośbą o modyfikację szablonu 
decyzji. W zakresie sposobu wyliczenia kwoty pośredniej wyjaśnił natomiast, że zapis 
zostanie zamieszczony w bieżącym zarządzeniu w sprawie ustalania kwot stypendiów 
a regulamin świadczeń uzupełniony o szczegółowy opis wyliczania przedziałów. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że sposób przyznania 
stypendium, w tym kryteria jego udzielenia i wysokość powinny zostać ustalone 
w sposób nie budzący wątpliwości i prosty do zweryfikowania. Ponadto NIK wskazuje 
ponownie, że akty wewnętrzne jednostki muszą być ze sobą spójne. 

(akta kontroli: t. IX str. 403-463, t. XVI str. 1-9, 11-17, 55-68, 75-87, 99-124,143-147, 203, 307) 

11. Rektor KPSW nie dokonał w latach 2018-2019 podziału środków finansowych 
z dotacji na zadania związane ze świadczeniem pomocy materialnej dla studentów 
(stypendia) w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studenckiego, co 
naruszało art. 174 ust. 2 UPSW, a następnie art. 414 ust. 1 UPSWiN. Zgodnie z § 8 
regulaminu samorządu studenckiego KPSW, właściwym organem do zaopiniowania 
powyższego była URSS, do zadań której należało m.in. decydowanie o podziale 
funduszy i innych środków uczelni przeznaczonych na cele studenckie. 

Kanclerz wyjaśniła, że w odniesieniu do lat 2017/2018 i 2018/2019 Rektor dokonywał 
podziału środków z FPMS w projekcie planu rzeczowo-finansowego na dany rok 
i przedkładał w tej formie członkom Senatu, w tym przedstawicielom samorządu 
studenckiego. Dodała, że w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia otrzymała środki 
z ww. dotacji w czerwcu 2020 r., więc w chwili składania wyjaśnień trwały prace nad ich 
podziałem. Prorektor w wyjaśnieniach przyznał natomiast, że zastosowano 
nieprawidłową procedurę. W trakcie kontroli NIK Prorektor zwrócił się z pismem 
o zasięgnięcie opinii samorządu studenckiego w tym przedmiocie za 2019 r. i 2020 r. 

NIK nie uwzględnia wyjaśnień Kanclerza i wskazuje, że przepis prawa jednoznacznie 
wymaga uzgodnienia podziału środków finansowych przeznaczonych na stypendia 
z samorządem studenckim, niezależnie od opinii/zatwierdzenia Senatu. Uzgodnienie to 
                                                      
226 Z informacji przedłożonych w trakcie kontroli wynikało, że w roku akademickim 2019/2020 obowiązywały 
przedziały: od 0 zł do 392 zł dochodu/osobę, gdzie student otrzymywał stypendium w najwyższej wysokości oraz od 
660 zł do 1 050 zł dochodu/osobę, gdzie student otrzymywał stypendium w najniższej wysokości. W pozostałym 
zakresie wartość stypendium wyliczana była według mechanizmu z zarządzenia nr 8/2002, tj. wartość stypendium 
stanowi różnica pomiędzy 1 050 zł, a miesięcznym dochodem przypadającym na osobę w rodzinie studenta. 
227 W roku akademickim 2019/2020. W poprzednich latach zwiększenie przyznawane było z tytułu zamieszkiwania w 
domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 



 

55 

musi być również zgodne z regulacjami wewnętrznymi Uczelni, w tym w zakresie 
wydania opinii przez właściwy, umocowany do tej czynności organ samorządu 
studenckiego. 

(akta kontroli: t. XI str. 59, 69, 366, 380-382, t. XV str. 497-499, t. XVI str. 11-12, 108, 336-342) 

12. KPSW nie zapewniła gromadzenia środków na zadania związane z zapewnieniem 
osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania 
i kształcenia na studiach przez cały 2019 r. na odrębnym rachunku bankowym 
dedykowanym wyłącznie obsłudze FWON228. Otrzymane z MNiSW transze (zaliczki) na 
rachunek bieżący Uczelni: 

- dnia 20 lutego 2019 r., dnia 15 marca 2019 r. oraz dnia 19 kwietnia 2019 r. zostały 
przekazane na ww. wyodrębniony rachunek bankowy dopiero 12 sierpnia 2019 r. 
(tj. odpowiednio po 173 dniach, 150 dniach, 115 dniach); 
- dnia 19 czerwca 2019 r. zostały przekazane na ww. wyodrębniony rachunek bankowy 
dopiero 24 czerwca 2019 r. (tj. po 5 dniach); 
- dnia 19 lipca 2019 r. zostały przekazane na ww. wyodrębniony rachunek bankowy 
dopiero 29 lipca 2019 r. (tj. po 10 dniach); 
- dnia 19 sierpnia 2019 r. zostały przekazane na ww. wyodrębniony rachunek bankowy 
dopiero 11 września 2019 r. (tj. po 23 dniach). 

Powyższe stanowiło naruszenie art. 407 ust. 1 UPSWiN, zgodnie z którym środki 
finansowe z subwencji i dotacji gromadzi się na osobnym rachunku bankowym. 
W konsekwencji w Uczelni istniały w 2019 r. takie okresy czasu, w których na rachunku 
bieżącym KPSW znajdowały się środki „znaczone”, podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania oraz ze szczególnym przeznaczeniem, dla których ustawa wymagała 
gromadzenia ich na wydzielonym rachunku bankowym. W odpowiadających tym 
okresom ramach sprawozdawczych (miesięcznych) stan FWON wynikający z ksiąg 
rachunkowych nie odpowiadał także wartości środków zgromadzonych na 
wyodrębnionym rachunku bankowym FWON. 

Prorektor wyjaśniając przyznał, że w przypadku wpływu dotacji za miesiące luty, 
marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2019 r. przekazanie środków z konta 
bieżącego na konto FWON następowało z pewnym opóźnieniem, jednak miało to 
miejsce w 2019 r. Dodał, że był to okres przejściowy, wymagający wytężonej pracy na 
wielu poziomach tematycznych, na wprowadzaniu pilotażowych rozwiązań, które nie 
zawsze się sprawdzały (np. w 2019 r. nie można było otworzyć konta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, by zaliczki wpływały od razu na docelowe konto), a Uczelnia 
zrobiła wszystko, by podołać nowym zasadom gospodarki finansowej wynikających 
z nowych ustaw. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Na Uczelnie 
został nałożony ustawowy obowiązek gromadzenia środków FWON na wyodrębnionym 
rachunku bankowym. KPSW winna była zapewnić właściwe mechanizmy realizacji, jak 
i kontroli tego obowiązku. Ustawa nie dopuszcza czasowego gromadzenia tych 
środków na innym, tym bardziej bieżącym (podstawowym) rachunku bankowym. 
Dlatego też w ocenie NIK środki te powinny były być przekazywane na rachunek 
FWON na bieżąco. 

(akta kontroli: t. X str. 58-92, t. XVI str. 10-11, 81) 

13. KPSW nienależycie zabezpieczyła swój interes prawny w związku z planowaną 
wspólną realizacją inwestycji pn. Centrum Integracji Społecznej z Miastem Jelenia Góra 
(partnerem projektu). Uczelnia nie zawarła z partnerem żadnego pisemnego 
porozumienia bądź umowy, które regulowałyby zasady współpracy między 
beneficjentami projektu czy warunki zmiany bądź odstąpienia od jego realizacji. 
W konsekwencji, w wyniku wycofania się Miasta Jelenia Góra z realizacji projektu 
i mimo poniesionych nakładów w wysokość 568,2 tys. zł, KPSW nie otrzymała 

                                                      
228 Nr 66 1090 1926 0000 0001 4155 0367. 
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dofinansowania i nie zrealizowała inwestycji, a od partnera nie mogła żądać 
rekompensaty za odstąpienie od projektu. W ocenie NIK powyższe działanie należy 
ocenić, jako nierzetelne. 

Rektor wyjaśnił m.in., że zgodnie z regulaminem konkursu warunkiem wymaganym było 
utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa przed złożeniem wniosku. Zakładano, że 
umowa partnerska zostanie sformalizowana po uzyskaniu dofinansowania projektu. 
Dodał także, że na każdym etapie sporządzania wniosku KPSW i Miasto Jelenia Góra 
współpracowały ze sobą. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że wymagania konkursu nie 
mogą stanowić wyłącznego wyznacznika dla jednostki, szczególnie w zakresie 
zabezpieczenia własnego interesu prawnego. KPSW powinna była jeszcze przed 
złożeniem wniosku, a na etapie uzgodnień sformalizować ustalenia, które poczyniła 
z Miastem Jelenia Góra i określić warunki współpracy. Powyższe ustalenia stanowią 
kolejny przejaw słabości funkcjonującej w KPSW kontroli zarządczej, bowiem Uczelnia 
w omawianym przypadku nie zidentyfikowała należycie ryzyka, nie dokonała jego 
oceny, a w konsekwencji nie określiła reakcji na ryzyko, w tym mechanizmów 
minimalizujących skutki jego wystąpienia, ukierunkowanych na efektywność 
i oszczędność działania. 

(akta kontroli: t. XV str. 388-492)  

14. W KPSW nie zapewniono właściwego mechanizmu kontroli naliczania odsetek, 
w tym ich wysokości i terminowości. Spośród 130 zbadanych zaległości na łączną 
kwotę 556,4 tys. zł stwierdzono, poza przypadkiem opisanym w nieprawidłowości nr 8 
obszaru trzeciego niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, że: 

- w przypadku zaległości od studentów z tytułu opłat za studia229 odsetki od 
nieterminowych płatności nie były naliczane w kwocie wymaganej co najmniej na dzień 
bilansowy, gdyż wykorzystywany w KPSW system ProAkademia stanowiący analitykę 
do syntetyki prowadzonej w systemie finansowo-księgowym naliczał odsetki 
w momencie zapłaty należności i nie pozwalał na automatyczne ustalenie ich 
wysokości na dzień bilansowy. W konsekwencji należności z tytułu odsetek, 
w wysokości wymaganej na dzień 31 grudnia danego roku, nie były ujmowane 
w księgach rachunkowych KPSW. Odsetki z tytułu opłat za studia podyplomowe 
natomiast w ogóle nie były naliczane230; 

- w przypadku jednego z kontrahentów KPSW do czasu kontroli NIK231 nie naliczono 
w ogóle w księgach rachunkowych odsetek od pięciu nieterminowo opłaconych faktur 
w 2018 r.232, a w przypadku kolejnych trzech zaległości233 tego kontrahenta powstałych 
w 2018 r. nie naliczono odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., mimo że 
należności te nie zostały uregulowane do zakończenia czynności kontrolnych przez NIK 
(odsetki naliczono jedynie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). 

W ocenie NIK powyższe stanowi naruszenie art. 28 ust. 1 pkt 7 UOR, zgodnie z którym 
należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty oraz art. 42 
ust. 5 ufp, stosownie do którego jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane 
do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter 
cywilnoprawny. 

Prorektor wyjaśnił w pierwszym przypadku, że gdyby do systemu na dzień 31 grudnia 
zostały wprowadzone odsetki ręcznie, to w sytuacji spłaty zaległości przez studenta 
                                                      
229 Obejmujące, m.in. czesne, opłaty za pobyt w akademiku, wpisy warunkowe, odsetki od powyższych. 
230 Kontroli poddano 15 zaległości z tytułu opłat za studia oraz opłat za studia podyplomowe na łączną kwotę 
25,6 tys. zł. 
231 Nota odsetkowa nr 21 z 15 lipca 2020 r. 
232 Faktura nr 0371/SFK/A/2018 z 18 września 2018 r., faktura nr 0373/SFK/A/2018 z 18 września 2018 r., faktura 
nr 0169/SFK/A/2018 z 13 kwietnia 2018 r., faktura nr 0161/SFK/A/2018 z 9 kwietnia 2018 r. oraz faktura 
nr 0122/SFK/A/2018 z 15 marca 2018 r. 
233 Faktura nr 0339/SFK/A/2018 z 30 sierpnia 2018 r., faktura nr 0395/SFK/A/2018 z 1 października 2018 r. oraz 
faktura nr 0422/SFK/A/2018 z 23 października 2018 r. 
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miałby dwukrotnie naliczone odsetki przypadające na dzień od upływu terminu zapłaty 
do dnia bilansowego. Dodał, że trwają prace, by system, w którym prowadzona jest 
analityka dotycząca studentów, naliczał odsetki zgodnie z UOR. W drugim przypadku 
wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że w 2019 r. na koncie kontrahenta nie było żadnych 
zapisów, program finansowo-księgowy nie naliczył automatycznie odsetek. 

NIK nie uwzględnia powyższych wyjaśnień i wskazuje, że rachunkowość jednostki musi 
być prowadzona zgodnie z przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązków 
wynikających z faktu funkcjonowania Uczelni w sektorze finansów publicznych.  

W dniu 30 czerwca 2020 r. KPSW ujęła w księgach odsetki od należności od studentów 
naliczone na dzień 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. w łącznej 
kwocie 1,1 zł oraz wystawiła notę odsetkową w stosunku do kontrahenta, o którym 
mowa w drugim tirecie tego punktu, na łączną kwotę 0,58 tys. zł234. 

(akta kontroli: t. XIV str. 203-300, t. XVI str. 292-293, 332-335, 343-345, 392-394) 

15. Proces windykacji należności od studentów, podobnie jak w przypadkach opisanych 
w nieprawidłowości nr 5 obszaru trzeciego niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, nie 
przebiegał w KPSW prawidłowo i w sposób rzetelny, tj.: 
- szczegółowe badanie przeprowadzone na próbie 15 zaległości od studentów (w tym 
za studia podyplomowe) w łącznej kwocie 25,6 tys. zł wykazało, że w całym okresie 
objętym kontrolą KPSW jedynie w dwóch datach – 22 sierpnia 2018 r. i 21 czerwca 
2019 r. wystawiała wezwania do zapłaty, nawet w stosunku do dłużników, którzy 
zalegali z płatnościami z 2017 r. (w stosunku do jednego z nich tylko raz, w czerwcu 
2019 r.235); wezwania do zapłaty nie były wystawiane niezwłocznie, a w skrajnych 
przypadkach pierwsze z nich skierowano po upływie ok. 18-19 miesięcy236 od 
przewidzianego terminu zapłaty; 
- w sześciu237 na dziesięć zbadanych losowo zaległości z tytułu opłat od studentów (bez 
studiów podyplomowych) zaległość, która była wykazywana według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r. istniała także na dzień 31 marca 2020 r., a działania windykacyjne 
KPSW ograniczyły się (w czterech przypadkach) wyłącznie do wystawienia wezwania 
do zapłaty (w zakresie udokumentowanych form egzekucji należności); 
- pomimo że w wezwaniach do zapłaty wskazywano, że nieuregulowanie zaległości 
w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania 
sądowego, w żadnym ze zbadanych przypadków nie skorzystano z tego uprawnienia; 
- w jednym przypadku należność z tytułu opłat za studia podyplomowe w kwocie 
2,1 tys. zł została przedawniona i spisana w 2018 r. w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych, a udokumentowane działania windykacyjne KPSW zmierzające do jej 
wyegzekwowania ograniczyły się wyłącznie do wystawienia dwóch wezwań do zapłaty 
(w grudniu 2016 r. i lipcu 2017 r., podczas gdy zaległość powstała w styczniu i kwietniu 
2015 r.). 
Działanie KPSW w tym zakresie należy ocenić jako nierzetelne, z uwagi na brak 
zastosowania skutecznych mechanizmów egzekucyjnych oraz niezgodne z art. 42 ufp, 
stosownie do którego jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do 
ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter 
cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 
Prorektor wyjaśnił tak samo, jak w przypadku opisanym w nieprawidłowości 
nr 5 obszaru trzeciego niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, dodając jednak, że 
należności od studentów zostaną przeanalizowane i zlecone do windykacji firmie 
zewnętrznej, z która KPSW ma podpisaną umowę w tym zakresie. 

                                                      
234 Wartość odsetek nienaliczonych w 2018 r. to 0,2 tys. zł, a w 2019 r. 0,38 tys. zł. 
235 Dotyczy studenta o nr albumu 18474. 
236 Dotyczy np. studentów o nr albumu 18474 czy 17980. 
237 Czesne za studia – nr albumu studenta 18474, 18551; opłata za akademik – nr albumu studenta 17980, 18449, 
odsetki od opłat – nr albumu studenta 15262, 16569. 
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NIK wskazuje, że obowiązkiem jednostki sektora finansów publicznych jest 
podejmowanie, w tym terminowo, wobec zobowiązanych czynności zmierzających do 
wykonania zobowiązania. Pod szczególną rozwagę należy także wziąć konieczność 
zapewnienia w jednostce takich mechanizmów kontrolnych, które ograniczą ryzyko 
doprowadzenia należności do ich przedawnienia. 

(akta kontroli: t. XIV str. 188, 300-386, t. XVI str. 292-294, 332-335, 346-356, 395-396, t. XVII str. 207-
208) 

16. W ramach otrzymanych przez KPSW środków z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. Utworzenie i wdrożenie 
zintegrowanego programu dla KPSW, Uczelnia sfinansowała udział trzech osób, 
tj. Kanclerza, kierownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz starszego 
specjalisty ds. kadrowych w studiach menedżerskich Master of Business Administration 
(dalej: MBA) w łącznej kwocie 73,5 tys. zł238. Już na etapie sporządzania wniosku 
założono i wskazano, że osoby zajmujące ww. stanowiska wezmą udział w powyższej 
formie podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wprawdzie po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie Uczelnia przeprowadziła wewnętrzną rekrutację do udziału m.in. 
w tych studiach, to jednak nie wpłynęło to na zmianę kręgu osób pierwotnie 
wskazanych we wniosku, mimo że chęć partycypacji w tych studiach zgłosiła osoba, 
która pełniła funkcję kierowniczą w Uczelni (Prodziekana). W ocenie NIK 
zakwalifikowanie do udziału w studiach MBA starszego specjalisty ds. kadrowych, przy 
jednoczesnej odmowie239 kwalifikacji Prodziekana jednego z wydziałów budzi szereg 
wątpliwości w zakresie celowości kierowania osoby, która na powierzonym stanowisku 
pracy w nieznacznym stopniu wykorzysta zdobytą wiedzę na studiach o tak 
specyficznym charakterze. NIK zauważa także, że zastosowane w omawianym 
przypadku240 jedno z czterech kryteriów oceny wniosków szkoleniowych pn. zgodność 
wybranej formy kształcenia z planem rozwojowym KPSW, nie zostało skonstruowane 
w sposób gwarantujący transparentność procesu rekrutacyjnego. W ramach tego 
kryterium określono jedynie skalę punktów możliwych do uzyskania (od 0 do 6), bez 
ustanowienia przedziałów punktowych wraz z warunkami, od spełnienia których 
uzależnione byłoby przyznanie określonej ich wysokości, co wprowadzało znaczne 
ryzyko dowolności i arbitralności oceny wniosków przez komisję rekrutacyjną. Kryterium 
to, w ocenie NIK, nie miało także oparcia w żadnym konkretnym dokumencie Uczelni. 
Plan rozwojowy KPSW, jak wskazała Zastępca Kanclerza, został zawarty 
w działaniach, ujętych w programach zatwierdzonych przez Senat Uczelni, 
a  dotyczących Programu Rozwojowego KPSW w oparciu o MCSM (wraz ze zmianą), 
Zintegrowanego Modelu Zarządzania KPSW oraz jego rozszerzenia. Założenia tych 
dokumentów nie precyzowały jednak, którym stanowiskom dedykowane były określone 
rodzaje szkoleń i w jakim stopniu przyczyniać miałaby się one do realizacji tego planu 
i być z nim zgodne, co dodatkowo wprowadzało element uznaniowości przy ocenie 
wniosków szkoleniowych. 

(akta kontroli: t. XII str. 212-237, t. XIV str. 437-440, 443-448, t. XVI str. 291-292, 362-370, t. XVII str. 
180-204, 209, 218-230, t. XVIII str. 89-114, 128-211) 

NIK negatywnie ocenia działania KPSW w obszarze gospodarowania posiadanym 
majątkiem oraz środkami finansowymi. Na tak sformułowaną ocenę istotny wpływ ma 
skala oraz rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości. Jednostka nie dokonała korekty 
planu rzeczowo-finansowego na 2019 r., mimo że jeszcze w grudniu 2019 r. otrzymała 
zwiększenie subwencji w kwocie 400,0 tys. zł. Korekta planów na 2018 r. i 2019 r. nie 
została także poczyniona w zakresie planowanej wysokości kosztów, pomimo że 

                                                      
238 Obejmującą opłatę rekrutacyjną (0,5 tys. zł/osobę) oraz opłatę za udział w studiach (24,0 tys. zł/osobę).  
239 Osoba ta została wpisana na listę rezerwową. 
240 Tak skonstruowane kryterium stosowane było do obliczania liczby punktów w procesie rekrutacji dla wszystkich 
wniosków kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych w ramach projektu pn. „Podwyższenie jakości 
kształcenia i zarządzania w Uczelni” oraz projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” 
współfinansowanych ze środków europejskich. 
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wykonanie w niektórych pozycjach było większe niż zaplanowano. Przy ustalaniu zasad 
odpłatności za studia na rok akademicki 2019/2020 oraz przy podziale środków 
przeznaczonych na stypendia dla studentów w latach 2018-2019, KPSW nie zasięgnęła 
opinii właściwego organu samorządu studenckiego, co było niezgodne 
z postanowieniami UPSWiN. Obowiązujące w KPSW regulacje wewnętrzne dotyczące 
opłat za świadczone usługi edukacyjne nie były aktualne i nie zostały dostosowane do 
zmian, jakie zaszły na gruncie UPSWiN (w zakresie zasad opłatności za studia). 
W ocenie NIK Uczelnia wydatkowała także w latach 2018-2019 niezgodnie 
z przeznaczeniem kwotę 27,6 tys. zł z dotacji przeznaczonej na wsparcie osób 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia na studiach, finansując zabiegi 
rehabilitacyjne dla studentów i zakup laptopów wraz z torbami, które nie były 
użytkowane przez studentów niepełnosprawnych oraz opłacając z rachunku 
bankowego FWON fakturę niezwiązaną z udzielonym wsparciem osobom 
niepełnosprawnym. Rektor nie zapewnił także gromadzenia środków z FWON na 
wydzielonym rachunku bankowym przez cały 2019 r., bowiem w sześciu przypadkach 
transze (zaliczki) otrzymywane z MNiSW przekazywane były z rachunku bieżącego 
Uczelni na rachunek wyodrębniony z opóźnieniem sięgającym nawet ponad pięć 
miesięcy. W 2018 r. w KPSW przyjęto także niewłaściwy sposób księgowania 
niewykorzystanej części dotacji na zadania związane ze wsparciem osób 
niepełnosprawnych w procesie kształcenia w końcu tego roku, co skutkowało 
zawyżeniem zysku netto za 2018 r. o 14,4 tys. zł, a w konsekwencji koniecznością 
dokonania jego podziału na część przeznaczoną na Fundusz Zasadniczy oraz na 
FWON. NIK negatywnie ocenia także aspekt proceduralny związany z udzielaniem 
świadczeń studentom, z uwagi głównie na: (1) naruszenia Kodeksu postępowania 
administracyjnego w zakresie nieumieszczenia w 10 na 104 zbadane przypadki 
pouczenia o przysługującym prawie do odwołania oraz wskazaniu 
w 59 skontrolowanych przypadkach, iż decyzja jest ostateczna, (2) naruszenie art. 86 
ust. 2 UPSWiN w zakresie przyznania i wypłacenia świadczenia (zapomogi) 
z pominięciem formy wymaganej prawem, tj. decyzji administracyjnej, 
(3) niezaktualizowanie regulaminu świadczeń studentów obowiązującego w roku 
akademickim 2019/2020 w zakresie ujęcia w nim wszystkich elementów wymaganych 
w art. 95 ust. 1 UPSWiN, (4) przyznawanie stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów w oparciu o decyzje zbiorcze w sytuacji, gdy decyzja rozstrzyga sprawę 
indywidualną co do jej istoty, (5)  brak jednoznacznych i spójnych wewnętrznych 
regulacji w zakresie sposobu wyliczenia wysokości przyznanego stypendium 
socjalnego i jej prezentacji w pismach kierowanych do studentów. Szczegółowe 
badanie 15 zaległości od studentów wykazało ponadto, że w KPSW proces windykacji 
należności nie przebiegał prawidłowo, a podejmowane przez Uczelnie 
udokumentowane działania windykacyjne ograniczały się jedynie do wysyłania wezwań 
do zapłaty, co w ocenie NIK nie jest działaniem wystarczającym w świetle obowiązków 
wynikających z ufp. W Uczelni nie naliczano także odsetek od nieterminowych płatności 
za usługi edukacyjne od studentów w wysokości wymaganej na dzień bilansowy, 
a w przypadku należności z tytułu opłat za studia podyplomowe w ogóle ich nie 
naliczano, księgując ich wysokość w łącznej kwocie 1,1 tys. zł dopiero w trakcie kontroli 
NIK. W ocenie NIK KPSW nie zabezpieczyła także należycie swojego interesu 
prawnego przystępując do realizacji inwestycji pn. Centrum Integracji Społecznej, co 
skutkowało nieuzyskaniem dofinansowania i niezrealizowaniem do czasu kontroli NIK 
ww. inwestycji, na którą KPSW wydatkowała dotąd kwotę 568,2 tys. zł. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

1. NIK zwraca uwagę, że brak regulacji w zakresie windykacji należności mógł mieć 
wpływ na występowanie nieprawidłowości w Uczelni w zakresie m.in. dotyczącym 
najmu bądź dzierżawy obiektów znajdujących się w jej zarządzie.  

2. NIK zwraca także uwagę na konieczność zapewnienia transparentności procesu 
kwalifikacji pracowników do określonych form podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

1. Poinformowanie NIK o uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu 
studenckiego w zakresie zatrudnienia osób na stanowiskach, do których zadań 
należą sprawy studenckie. 

2. Doprowadzenie do zgodności działań Uczelni, z wymogami wewnętrznych aktów 
prawa w zakresie przeprowadzania badań ankietowych absolwentów Uczelni oraz 
celów i zasad zarządzania ryzykiem. 

3. Poinformowanie NIK o działaniach podjętych w celu zapewnienia adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

4. Zrealizowanie, z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań prawnych, 
obowiązku okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

5. Dokonanie korekty umów o pracę w zakresie wymiaru etatu nauczycieli 
akademickich, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Opracowywania ogłoszeń o konkursie na stanowisko profesora uczelni, zgodnie 
z wymogami art. 116 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt. 2 UPSWiN. 

7. Doprowadzenie do zgodności zapisu w § 48 ust. 2 Statutu Uczelni z art. 120 ust. 1 
UPSWiN, w zakresie dotyczącym wskazania w umowie o pracę z nauczycielem 
akademickim Uczelni, jako podstawowego miejsca pracy.  

8. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wykazywania w sprawozdaniach 
w realizacji planów rzeczowo-finansowych Uczelni rzetelnych i sprawdzonych 
danych. 

9. Zachowanie ustalonych limitów miejsc na studiach, określonych w aktach 
wewnętrznych Uczeni oraz rzetelne ich kalkulowanie. 

10. Poinformowanie NIK o sposobie realizacji wszystkich zaleceń sformułowanych 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Jelenia 
Góra. 

11. Opracowanie instrukcji windykacji należności oraz podjęcie działań w celu 
zapewnienia realizacji obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 5 ufp. 

12. Dokonanie analizy stanu posiadanych przez KPSW zaległości pod kątem 
konieczności podjęcia niezbędnych działań windykacyjnych. 

13. Rozliczanie zawartych z kontrahentami umów najmu i dzierżawy nieruchomości 
zgodnie z postanowieniami kontraktowymi, w tym w zakresie terminów płatności 
oraz nałożonych na strony obowiązków umownych. 

14. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwego nadzoru nad 
zgodnością aktów wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi 
oraz należytego zabezpieczenia interesów Uczelni w umowach zawieranych 
z podmiotami zewnętrznymi. 

15. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych, zapewniających 
prawidłowość ustalania i naliczania wysokości należności, w tym odsetek, na dzień 
bilansowy. 

Uwagi 

Wnioski 
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16. Podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia regulowania zobowiązań 
w terminach wynikających z postanowień umownych. 

17. Poinformowanie NIK o sposobie realizacji przez Rektora obowiązków wynikających 
z rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia – w zakresie zbadanym 
przez NIK. 

18. Doprowadzenie ewidencji środków trwałych do stanu zgodnego z faktycznym 
wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń budynków KPSW. 

19. Dostosowanie literatury wskazywanej w sylabusach przedmiotów dla 
poszczególnych kierunków studiów do udostępnionych przez KPSW zbiorów 
bibliotecznych bądź uzupełnienie tych zbiorów o pozycje wymagane przez 
prowadzących zajęcia dydaktyczne.  

20. Terminowe dokonywanie korekt planów rzeczowo-finansowych Uczelni w sytuacji 
zmian wysokości ujętych w rocznych planach przychodów i kosztów. 

21. Każdorazowe zasięganie opinii właściwego organu samorządu studenckiego 
KPSW w związku z ustalaniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 
z podziałem środków finansowych z dotacji na zadania związane z udzielaniem 
świadczeń pomocy materialnej studentom. 

22. Dokonanie zwrotu do budżetu państwa części dotacji otrzymanej na zadania 
związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi 
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, a wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem – w kwocie 560,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych. 

23. Dokonanie zwrotu do FWON kwoty 26 773,35 zł, jako dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem, ze środków finansowych Uczelni innych niż 
pochodzące z subwencji lub z dotacji z budżetu państwa.  

24. Wprowadzenie i usankcjonowanie jasnego i precyzyjnego mechanizmu wyliczania 
wysokości kwot należnego studentom stypendium socjalnego. 

25. Dostosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do wymogów wskazanych 
w art. 95 ust. 1 UPSWiN, w zakresie wprowadzenia zapisów wskazujących na tryb 
powołania i skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. 

26. Udzielanie wszystkich, przewidzianych w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 świadczeń 
studentom w formie indywidualnej decyzji administracyjnej, zawierającej elementy 
określone w art. 107 KPA. 

27. Zamieszczanie pouczenia o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych we 
wszystkich decyzja administracyjnych, stosownie do obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

28. Dokonywanie wyboru tematyki i form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników adekwatnych do realizowanych przez nich zadań, z uwzględnieniem 
charakteru działalności prowadzanej przez Uczelnię. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 
ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie 
z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Wrocław, 30 września 2020 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 
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