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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 I – organizowanie w kraju i za 
granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii  
i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, 
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. 

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) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa 

i w postanowieniach umowy nr MEN/2015/DSWM/798 z dnia 12 maja 

2015 r. 



 

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono wykorzystanie przez 

Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo dotacji przekazanej na realizację zadania 

publicznego w zakresie objętym kontrolą. 

 

Zgodnie z zawartą ww. umową, Fundacja otrzymała na realizację zadania 

dotację w wysokości 80.000 zł. Okres realizacji zadania ustalono od 12 maja do 

30 listopada 2015 r.  

Realizowany w ramach zadania projekt pn. Perły w Koronie Polski program 

wspomagający edukację Polaków mieszkających poza granicami Polski 

obejmował następujące działania: 

1) przeprowadzenie w Polsce siedmiodniowego szkolenia 25 osobowej 

grupy nauczycieli z Rosji, Litwy, Białorusi, Kirgistanu, Gruzji, Ukrainy, 

Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w sierpniu (I etap projektu), na które składały 

się 4 moduły: dydaktyka nauczania i procesu wychowawczego, wiedza 

przedmiotowa z zakresu wiedzy o Polsce, skuteczne zarządzanie 

i organizacja oraz budowanie zaplecza społecznego; 

2) realizację poza granicami Polski przez uczestników szkolenia działań 

w formie wspólnych lekcji i promocji form nauczania, opracowanych 

w trakcie szkolenia w Polsce (II etap projektu); 

3) stworzenie portalu internetowego oraz realizacji dwóch internetowych 

konkursów, których zakończenie przewidziane było na listopad (etap III). 

W wyniku kontroli ustalono, że: 

1. Prawidłowo zrealizowano założenia merytoryczne zadania zleconego, 

zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy nr MEN/2015/DSWM/798 

z dnia 12 maja 2015 r., tj.:  

a) prawidłowo zrealizowano zajęcia, przy użyciu metod oraz narzędzi 

edukacji pozaformalnej, poprzez szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne; 

b) prawidłowo zrekrutowano uczestników i zatrudniono wykwalifikowaną 

kadrę szkoleniową; 

c) umożliwiono doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli 

w zakresie nauczania języka polskiego, historii, kultury polskiej oraz 

innych przedmiotów nauczanych w języku polskim z uwzględnieniem 

nowoczesnych metod nauczania; 

d) umożliwiono nabywanie wiedzy przedmiotowej w zakresie języka 

polskiego, historii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych 

w języku polskim; 

e) doskonalono umiejętności związane z zarządzaniem szkołą, w tym 

organizacją procesu nauczania oraz umiejętności współpracy  

z rodzicami uczniów, lokalnym środowiskiem i promocji szkoły  

w środowisku. 



 

f) zgromadzono kompletną dokumentację potwierdzającą realizację 

zaplanowanych działań, w postaci: list uczestników, harmonogramu 

szkolenia, kopii materiałów dla uczestników, kopii ankiet ewaluacyjnych 

wraz z raportem ewaluacyjnym.  

2. Realizacja zadania odbyła się w zakresie i terminach zaplanowanych  

w harmonogramie zawartej umowy oraz złożoną ofertą. 

3. Zgromadzona dokumentacja potwierdziła wydatkowanie środków z dotacji 

zgodnie z przeznaczeniem oraz wypełnienie obowiązków umowy  

i regulaminu dotyczących informacji o źródle pochodzenia dotacji oraz logo 

MEN i/lub informacji o współfinansowaniu projektu ze środków 

Ministerstwa. 

4. Prowadzona dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca wydatkowania 

środków z dotacji jest zgodna z przepisami prawa.  

5. Dokumentacja zgromadzona dla zobrazowania przebiegu realizacji 

zadania,  

w zakresie poniesionych wydatków ze środków dotacji zgodnie z umową, 

regulaminem konkursu oraz osiągniętymi rezultatami projektu jest 

kompletna. 

6. Dokumentacja finansowa była prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty. 

Opis dokumentów finansowych zawierał trwały opis świadczący  

o sfinansowaniu kosztów w ramach dotacji zapobiegając podwójnemu 

finansowaniu oraz podpisy osób odpowiedzialnych za wykonywanie 

poszczególnych czynności służbowych dokonujący kontroli wewnętrznej. 

Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków 

otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków 

na podstawie analizy opisu dokumentacji oraz przedstawionych wyciągów 

oraz ksiąg rachunkowych. 

7. Dokonano weryfikacji funkcjonalności portalu internetowego oraz treści 

informacji zawartych na stronie.   

 

 

 
Z poważaniem, 
 
 
 

 

  


