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Or.A.0531/240/15            Warszawa, 8 czerwca 2015 roku 

 
 
 

 Szanowny Pan   

 Artur Bramora   

 Przewodniczący podkomisji stałej 

 ds. kształcenia zawodowego 
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w związku z posiedzeniem Podkomisji stałej ds. kształcenia 

zawodowego, zaplanowanej na dzień 10 czerwca br., która podejmie 

problematykę finansowania kształcenia zawodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem finansowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, Związek Powiatów Polskich za konieczne uznaje poruszenie 

problematyki uwzględnienia w finansowaniu zadań samorządu 

powiatowego kosztów kształcenia zawodowego.  

Temat ten stał się bardzo istotny w ostatnim czasie, w związku  

ze zmianami prawa oświatowego ze stycznia br. Nowelizacja prawa 

oświatowego spowodowała, że samorządy zostały obciążone 

dodatkowymi wydatkami związanymi m.in. z koniecznością tworzenia 

przez szkoły ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów 

oraz dostosowania sal i pomieszczeń do potrzeb egzaminacyjnych 

poprzez zakup niezbędnych materiałów czy wyposażenia, natomiast  

w subwencji oświatowej ani w innych źródłach nie uwzględniono 

przedstawionych wydatków. Pozwala to przypuszczać, że jednostki 

samorządu terytorialnego, będą zobligowane zabezpieczyć odpowiednie 

środki w swoich budżetach. 

Związek Powiatów Polskich dostrzega konieczność zmian 

obowiązujących przepisów oświatowych, tak aby dostosować je do 

realnych możliwości i potencjału szkół a także możliwości finansowych 

organów prowadzących. Chodzi w tym miejscu szczególnie  

o dofinansowanie zadań, jakie nakładane są na szkoły i organy 

prowadzące, bez uwzględnienia tych środków w subwencji oświatowej 

czy w innych formach dofinansowania.  



Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że podniesienie wagi P10 do poziomu 0,21, jak 

wskazują szacunki MEN przyniesie samorządom dodatkowe kwoty w wysokości 93 mln zł  

na kształcenie zawodowe, jednakże należy podkreślić, że wzrost liczby uczniów kształcących 

się w tego typu szkołach spowoduje, że niektóre samorządy, w roku 2015 otrzymają  

w przeliczeniu na jednego ucznia jedynie nieznacznie wyższą subwencję.   

Na poparcie powyższej argumentacji można przytoczyć chociażby wyniki analizy 

przeprowadzonej w tym względzie przez Powiat Poznański. W metryczce na 2014 r. Powiat 

Poznański w wadze P8=0,19, na 2211 uczniów otrzymał subwencję oświatową w wysokości 

2.128.906,44 zł, natomiast na 2015 r., subwencja w wadze P10=(0,21) wynosi dla Powiatu 

Poznańskiego zgodnie z metryczką na ten rok 2.478.561,46 zł. dla 2327 uczniów. Oznacza 

to, że wzrost subwencji dla tego powiatu na jednego ucznia to zaledwie ok. 102 zł.  

Bardzo znamienne są także szacunkowe koszty jakie Powiat Poznański poniesie  

w związku z organizowaniem egzaminów, dostosowaniem szkół do ich przeprowadzania. 

Przedstawiono także planowane nakłady na wydatki bieżące na kształcenie zawodowe  

w 2015 r. które oscylują na kwotę 4.023.043,00 zł. 

 

1. Orientacyjne wydatki związane z organizowaniem egzaminów i dostosowywaniem 

szkoły do spełnienia standardów egzaminacyjnych: 

 
Lp. Nazwa zadania wydatek 

1. próby egzaminów zawodowych, technik architektury 

krajobrazu (zakup materiałów, przygotowanie 
stanowisk) 

1.500 zł 

2. zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych  

do przeprowadzenia w formie elektronicznej 
egzaminów zawodowych w zawodzie technik 
logistyk 

technik hotelarstwa 

 

 
47.000 zł 
22.000 zł 

3. wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych (oprócz 

komputerów) do przeprowadzenia egzaminu technik 
informatyk 

 

8.000 zł 

4. wyposażenie pracowni gastronomicznej do 

kwalifikacji T.6 sporządzanie potraw i napojów  
wyposażenie pracowni do kwalifikacji T.15 

organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

 

4.000 zł 
 

3.000 zł 

5. dostosowanie sal lekcyjnych do standardów 
egzaminacyjnych,  

4.000 zł- 8.000 zł 

6. koszty zastępstw spowodowane oddelegowaniem 
nauczycieli egzaminatorów do komisji zewnętrznych 

1.000 -1.500 zł 

 

 

 

 

 



2. Orientacyjne, szacunkowe wydatki przeprowadzenia egzaminów na przykładzie 

największego Zespołu Szkół (1.300 uczniów) prowadzonego przez Powiat Poznański 

*: 

 

 
Sesja styczeń- luty 2015 r. NOWY EGZAMIN= ok. 23.600 zł 

Lp. Nazwa zadania wydatek 

1. Egzamin pisemny 600 zł 

2. Egzamin praktyczny. Dokumentacja 2.000 zł 

3. Egzamin praktyczny wykonywany w szkole 10.000 zł 

4. Obsługa egzaminów 7.000 zł 

5. Przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej 4.000 zł 

łącznie 23.600 zł 

 

Sesja maj- lipiec 2015 r. NOWY EGZAMIN= 122.400 zł 

Lp. Nazwa zadania wydatek 

1. Egzamin pisemny 3.600 zł 

2. Egzamin praktyczny. Dokumentacja 4.300 zł 

3. Egzamin praktyczny wykonywany w szkole 78.000 zł 

4. Egzamin praktyczny w CKP 11.000 zł 

5. Obsługa egzaminów 12.000 zł 

6. Przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej 13.500 zł 

łącznie 122.400 zł 

 

Sesja czerwiec 2015 r. STARY EGZAMIN= 30.600 zł 

Lp. Nazwa zadania wydatek 

1. Egzamin pisemny 1.600 zł 

2. Egzamin praktyczny. Dokumentacja 8.000 zł 

3. Egzamin praktyczny wykonywany w szkole 9.000 zł 

4. Obsługa egzaminów 6.000 zł 

6. Przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej 6.000 zł 

łącznie 30.600  

*Informacje uzyskane od Dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 



3. Planowane nakłady finansowe na kształcenie zawodowe ujęte w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na 2015 r, kształtują się następująco (na podstawie planów finansowych 

poszczególnych placówek kształcących zawodowo): 

 

Rozdział Treść Ogółem % udział 
 do całości 

budżetu  
z rozdziału 
 Szkoły 

zawodowe 

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 

- pozostałe wydatki 
bieżące 

655.312,00 zł 27% 

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 

- pozostałe wydatki 
bieżące 

527.805,00 zł 26% 

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 
- pozostałe wydatki 
bieżące 

759.260,00 zł 22% 

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 
- pozostałe wydatki 

bieżące 

2.080.666,00 zł 24% 

razem 4.023.043,00 zł 25% 

 

 

Przedstawione powyżej wydatki stanowią wydatki Powiatu Poznańskiego  

na kształcenie zawodowe zakwalifikowane, jako pozostałe wydatki bieżące to jest zakupy, 

wyposażenie bez uwzględnienia kosztów osobowych pracowników (wynagrodzeń) 

zakwalifikowanych w innej kategorii wydatków. 

Należy podkreślić, że szkoła pełni w społeczeństwie funkcję dydaktyczną, 

wychowawczą oraz opiekuńczą. Natomiast na skutek wprowadzonych zmian i nowych zasad 

przeprowadzania egzaminów w zawodach szkoła na czas ich przeprowadzania przestaje 

pełnić swoją funkcję dydaktyczno – wychowawczą a staje się ośrodkiem egzaminacyjnym. 

Zwiększające się obowiązki dyrektorów szkół i nauczycieli powodują odchodzenie  

od podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej i wychowawczej oraz od realizacji  

podstaw programowych kształcenia. Praca w zespołach egzaminacyjnych zakłóca codzienne 

funkcjonowanie szkoły, powoduje konieczność organizowania doraźnych zastępstw lub  

zajęć opiekuńczo-wychowawczych, także zwalnianie młodzieży z zajęć, co wiąże się  

z opóźnieniami w realizacji materiału i narastającymi zaległościami. Powoduje również 

problemy organizacyjne związane z wyłączaniem użytkowania niektórych sal lekcyjnych, 

sali gimnastycznej i innych pomieszczeń.  

Stawiane przed szkołami wymagania powodują, że konieczny jest duży nakład pracy 

przy organizacji egzaminów, zapewnienie personelu do jego obsługi, w tym egzaminatorów. 

Należy zwrócić uwagę, że związane jest to z wielością kwalifikacji i różnorodnością podstaw 



programowych kształcenia w zawodach, które też często się zmieniają oraz wielością pytań 

praktycznych dla każdej z kwalifikacji.  

Podsumowując należy podkreślić, że koszty nowoczesnego, sensownego kształcenia 

zawodowego na wysokim poziomie oraz zapewnienie wyposażenia zaplecza do tego 

działania (to jest wyposażenie pracowni, zakup sprzętu, zatrudnienie wykwalifikowanych 

specjalistów) zapewne obciążą przede wszystkim samorządy i pracodawców. 

 

Z wyrazami szacunku  

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 
 

Ludwik Węgrzyn 
 

 

 
 

 

 

 


