
 
 
 
 
 

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO.1711.5.2012 Data ___.08.2012 r. 

Sprawa: wystąpienie pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie wykorzystania 
środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.  
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W dniu 22 marca 2012 roku w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, pracownik Wydziału 
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upoważnienia udzielonego 
przez Starostę Poznańskiego sygn. OP.077.18.8.2012 z dnia 19 marca 2012 r. przeprowadził 
kontrolę problemową w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Kontrolą objęto 2010 rok. 
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 27.03.2012 r. 
 

W trakcie kontroli ustalono, co następuje: 
 
1. Dyrektor jednostki powierzył obowiązki istotne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 

pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspektora do spraw kadr odpowiedzialnemu za 
planowanie i realizację szkoleń pracowniczych oraz prowadzenie spraw osobowych 
pracowników – ustalenia pkt 4 protokołu. 

2. W 2010 r. jednostce przydzielono środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego w kwocie 1.500,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu 2783/2010 z 11.06.2010 r.), 
które to nie zostały wykorzystane w związku z faktem, iż nauczyciel który wnioskował 
o szkolenie, szkolenia tego nie odbył – ustalenia pkt 6, 7 i 10 protokołu. 

3. Jednostki organizacyjne w Powiecie Poznańskim zatrudniające nauczycieli obowiązywał 
ustalony przez Zarząd Powiatu Regulamin przyznawania środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim. Dyrektor Domu Dziecka wprowadził 
wewnętrzny regulamin w sprawie planowania szkoleń w Kórniku–Bninie – ustalenia pkt 8 
protokołu. 
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4. Wychowawca zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela zwrócił się z ustną prośbą do 
dyrektora jednostki o dofinansowanie szkolenia w 2010 r. Dyrektor sporządził pismo/plan 
z informacją dotyczącą dofinansowania szkolenia (koszt i ocena przydatności). Pismo 
przekazano do Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dn. 9.04.2010 r., 
tj. po terminie sporządzenia planu wynikającym z Regulaminu przyznawania środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim wyznaczonym do 
30 listopada poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy (uchwała nr 712/07 
Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2007 r.) – ustalenia pkt 9 protokołu. 

5. Informacja/sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego w roku budżetowym 2010 sporządzona została w terminie 
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) 
- ustalenia pkt 10 protokołu. 

 
W związku z ustaleniami kontroli zalecam: 

 
Sporządzać plany i sprawozdania dotyczące doskonalenia i dokształcania zawodowego 

nauczycieli w wymaganych formach i terminach zgodnie z zapisami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) oraz zgodnie z terminem i wzorem określonym 
w „Regulaminie przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie 
Poznańskim (Uchwała Zarządu Powiatu nr 712/07 z dnia 21.12.2007 r.). 

 
O przyjęciu zalecenia pokontrolnego do realizacji proszę powiadomić pisemnie Starostę 

Poznańskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu. 
2. Zarząd Powiatu w Poznaniu. 
3. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
4. KO a/a. 
 


