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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji 
rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Wystąpienie pokontrolne 
z kontroli przeprowadzonej w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania 
dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych do kształcenia 
zawodowego udzielonych w roku 2014.  

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  
w administracji rządowej  oraz z art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 
Ministerstwo Edukacji Narodowej1 okresie od 30 października do 27 listopada 
2015 r. przeprowadziło kontrolę w wydawnictwie HORTPRESS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 32, w zakresie wykorzystania 
dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych do kształcenia 
zawodowego udzielonych w 2014 r.  

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowych 
do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego udzielonych 
wydawnictwu HORTPRESS Sp. z o.o. w roku 2014 z punktu widzenia 
wykonania budżetu w roku 2014 oraz realizacji zadania budżetowego 
Nr 3.1.2.6. Wspieranie dostępu do podręczników. 

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono wykorzystanie przez 
wydawnictwo HORTPRESS Sp. z o.o. dotacji przedmiotowych do podręczników 
szkolnych do kształcenia zawodowego udzielonych w 2014 r.  

                                            
1
 Zespół kontrolujący w składzie: Dorota Igielska radca ministra w Wydziale Organizacji 

Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kierownik zespołu 
kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 44/2015 z dnia 29 października 2015 r.  
oraz Małgorzata Tracz starszy specjalista w Wydziale Organizacji Kształcenia w Departamencie 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na podstawie upoważnienia nr 45/2015 z dnia 29 
października 2015 r. 



 

Zakres kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przedmiotowych 
do pierwszych wydań dwóch podręczników szkolnych do kształcenia 
zawodowego udzielonych wydawnictwu HORTPRESS Sp. z o.o. 

Zapotrzebowanie na podręczniki szkolne do kształcenia zawodowego 
dostosowane do nowej podstawy programowej wynika z reformy systemu 
kształcenia zawodowego i ustawicznego wdrożonej z dniem 1 września 2012 r. 
Wydawnictwo HORTPRESS Sp. z o.o. funkcjonuje od wielu lat na rynku 
wydawniczym i specjalizuje się w wydawaniu czasopism, podręczników 
i materiałów edukacyjnych o tematyce rolniczej. W dniu 18 grudnia 2014 r. na 
podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu 
udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1074) wydawnictwo HORTPRESS Sp. z o.o. otrzymało 
dotację przedmiotową na wydanie dwóch tytułów podręczników szkolnych do 
kształcenia zawodowego w łącznej kwocie 54 720 zł (tab. 1). 

 

Tab. 1. Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych do kształcenia 
zawodowego udzielone wydawnictwu HORTPRESS  

Sp. z o.o. w roku 2014 

Lp. Tytuł Autor Zawód 
Nakład 
(l. egz.)  

Kwota 
dotacji 
(PLN) 

1 

Rolnictwo. Część 1. 
Produkcja 
zwierzęca. 
Wiadomości 
podstawowe. 

Praca 
zbiorowa pod 
redakcją Anny 
Rekiel 

Technik 
rolnik 

1 000 27 170 

2 

Rolnictwo. Część 2. 
Produkcja 
zwierzęca. Bydło i 
trzoda chlewna. 

Praca 
zbiorowa pod 
redakcją 
Teresy Nałęcz-
Tarwackiej 

Technik 
rolnik 

1 000 27 550 

 
W wyniku kontroli ustalono: 

1) Wydawnictwo HORTPRESS Sp. z o.o. zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, 
szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedmiotowych do podręczników szkolnych, prowadzi ewidencję 
pozaksięgową w sposób umożliwiający określenie liczby sprzedanych 
podręczników i kwot przyznanych dotacji. 

2) Wysokość nakładu dotowanych podręczników ustalono z uwzględnieniem 
rentowności wydania podręcznika szkolnego do kształcenia zawodowego, 



 

tj. w liczbie 1000 egzemplarzy. Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez 
przedstawiciela wydawnictwa HORTPRESS wysokość nakładu niższa niż 
1000 egzemplarzy jest nieopłacalna dla wydawcy. 

3) Do czasu przeprowadzenia kontroli sprzedano ok. 28% dotowanych 
podręczników (Tab. 2.). Przedstawiciel wydawnictwa HORTPRESS wyjaśnił, 
że sprzedaż podręczników będzie kontynuowana w latach 2016 - 2018.  

 

Tab. 2. Sprzedaż dotowanych podręczników w okresie od grudnia 2014 r. 
do października 2015 r. 

Podręcznik 
Nakład 
(egz.) 

Sprzedane podręczniki 

Liczba (%) 

Rolnictwo. Część 1. 
Produkcja zwierzęca. 
Wiadomości podstawowe. 

1000 286 28,6 

Rolnictwo. Część 2. 
Produkcja zwierzęca. Bydło i 
trzoda chlewna. 

1000 287 28,7 
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