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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz.1092) przedstawiam Wystąpienie
pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości
wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego
pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży w części dotyczącej realizacji obszaru II modułu II obejmującego
następujące kraje i obszary geograficzne: kraje europejskie niewymienione w
module I1, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna,
pozostałe kraje, zgodnie z umową nr MEN/2015/DSWM/841 z dnia 21 maja
2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej2 Ministerstwo Edukacji Narodowej3 w dniu 17 sierpnia
2015 r. przeprowadziło kontrolę Stowarzyszenia Wspólnota Polska z siedzibą w
Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.
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I moduł – obejmuje następujące kraje i obszary geograficzne: Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Węgry, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna
2
Dz. U. Nr 185, poz. 1092.
3
Zespół kontrolujący w składzie: Patrycja Szewczyk główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za
Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej – kierownik zespołu kontrolującego na
podstawie upoważnienia nr 30/2015 z 10 sierpnia 2015 r. oraz Beata Tarłowska, główny specjalista w
Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na
podstawie upoważnienia nr 31/2015 z 10 sierpnia 2015 r.

Kontrola została przeprowadzona w zakresie prawidłowości wykorzystania
dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty
polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w części dotyczącej realizacji obszaru II modułu II obejmującego następujące
kraje i obszary geograficzne: kraje europejskie niewymienione w module I 4,
USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna, pozostałe kraje.
Celem kontroli była ocena realizacji ww. zadania publicznego, w tym
w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości
wykorzystania
środków
publicznych
otrzymanych
na realizację zadania;
4) prowadzenia
dokumentacji
określonej
w
przepisach
prawa
i w postanowieniach umowy.
Realizowany w ramach zadania projekt obejmował organizację 8 obozów
o charakterze sportowym i artystycznym dla grupy 200 uczniów będących
dziećmi Polaków zamieszkałych w krajach obszaru II modułu II. Kwota
przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 600 000 zł, zgodnie z zawartą
umową nr MEN/2015/DSWM/841 z dnia 21 maja 2015 r.
Kontrolą objęto część realizacji ww. zadania, tj. dwie kolonie organizowane
w Pułtusku w okresie 9-23.08.2015, której uczestnikami były dzieci obywateli
polskich zamieszkałych w Hiszpanii i Brazylii.
Zakres kontroli obejmował:
1) realizację kolonii w Pułtusku zgodnie z harmonogramem zawartej umowy
oraz złożoną ofertą w części merytorycznej, w tym realizację zakładanych
działań edukacyjnych związanych z projektem (organizację zajęć
edukacyjnych, językowych, wyjazdów krajoznawczych) oraz liczbę godzin
pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (opiekunów, trenerów),
2) kompletność dokumentacji zgromadzonej dla zobrazowania przebiegu
realizacji zadania, w zakresie poniesionych wydatków ze środków dotacji,
3) zgodność prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej, dotyczącej
wydatkowania środków z dotacji, z przepisami prawa.
W wyniku kontroli ustalono:
1. Prawidłową realizację założeń merytorycznych zadania zleconego, zgodnie
z ofertą będącą załącznikiem do umowy nr MEN/2015/DSWM/841 z dnia 21
maja 2015 r. r. tj.:
a) prawidłową realizację programu edukacyjnego przy użyciu metod
i narzędzi edukacji pozaformalnej poprzez szkolenia i warsztaty
językowe,
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b) umożliwienie doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem
polskim, poznanie tradycji, kultury, historii i geografii Polski;
c) umożliwienie podczas obozu bezpośredniego, stałego i aktywnego
kontaktu młodzieży ze środowisk polskich za granicą z młodzieżą
z kraju;
d) realizację zadania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Braspol oraz
Stowarzyszeniem Polaków w Hiszpanii ”Nasz Dom”.
Prawidłową rekrutację uczestników turnusu kolonijnego w Pułtusku.
Kontrolowany turnus kolonijny odbył się w zaplanowanym w harmonogramie
realizacji zadania terminie i zakresie.
Obserwacja zajęć dydaktycznych, rozmowy z uczestnikami i trenerami oraz
analiza dokumentacji merytorycznej pozwalają na stwierdzenie, że zadanie
było realizowane w sposób efektywny. Program dydaktyczny obozu był
realizowany na wysokim poziomie merytorycznym, a uczestnicy poprawili
znajomość języka polskiego oraz podnieśli wiedzę o Polsce.
Osoby realizujące zadanie (kadra obozu) mają wymagane kwalifikacje
pedagogiczne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad
jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 nr 12 poz. 67 z późn.
zm.).
Organizator prawidłowo prowadził dokumentację przebiegu zadania,
tj. kontrolowanego turnusu kolonijnego. Dokumentacja merytoryczna
znajdująca się w miejscu realizacji zadania i objęta kontrolą tj. dotycząca
uprawnień kadry, planu kolonii, była prowadzona prawidłowo tzn. zgodnie
z przepisami prawa. Organizacja posiadała dokumenty finansowe
w zakresie już poniesionych wydatków. Dokumentacja ta była prowadzona
prawidłowo. Pozostała część dokumentacji finansowej zostanie
przeanalizowana po przesłaniu sprawozdania z realizacji zadania.

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono wykorzystanie przez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska dotacji przekazanej na realizację zadania
publicznego w zakresie objętym kontrolą.

Z poważaniem,

