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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) przekazuję niniejsze wystąpienie 
pokontrolne.  

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U., nr 185, poz. 1092) Ministerstwo Edukacji 
Narodowej1 w terminie w terminie od 26 lipca do 21 sierpnia 2017 r. (w tym, 
w siedzibie Zleceniobiorcy w dniach 26-27 lipca 2017 r.) przeprowadziło 
kontrolę w Stowarzyszeniu Oświaty i Kultury Polskiej (dalej: Stowarzyszenie) 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Brackiej 13/1. 

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację 
zadania publicznego pn. Organizowanie kolonii i innych form letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury 
polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w części 
dotyczącej organizowania w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych 
animatorów środowisk polskich za granicą (obszar II zadania publicznego). 

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji ww. zadania publicznego, 
w tym w szczególności: 
− stopnia realizacji zadania; 

                                            
1 Zespół kontrolujący w składzie:  
1) Mariusz Tokarski, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie 

Strategii i Współpracy Międzynarodowej – na podstawie upoważnienia nr 28/2017 z 21 lipca 2017 r.; 
2) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie 

Strategii i Współpracy Międzynarodowej kierownik zespołu kontrolującego na podstawie 
upoważnienia nr 27/2017 z 21 lipca 2017 r. 



 

− efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
− prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych 

na realizację zadania; 
− prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.  

Wykorzystanie dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego 
przez Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej w zakresie objętym kontrolą, 
na podstawie wyników kontroli, oceniono pozytywnie.  

W wyniku ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej otwartego konkursu 
ofert na realizację ww. zadania publicznego, w ramach części konkursu 
dotyczącej organizowania w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych 
animatorów środowisk polskich za granicą w dniu 19 kwietnia 2017 r. została 
zawarta umowa (nr MEN/2017/DSWM/667) pomiędzy Ministrem Edukacji 
Narodowej a Stowarzyszeniem Oświaty i Kultury Polskiej, na realizację 
ww. zadania publicznego w terminie do 15 grudnia 2017 r. Zgodnie z zawartą 
umową, podmiotowi na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 
40.000 zł. Zleceniobiorca zobowiązany został do wykonania zadania 
publicznego zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.  

Zgodnie z ofertą, Zleceniobiorca zobowiązał się, między innymi, 
do zorganizowania wakacyjnego wypoczynku dla grupy liderów polskiego 
pochodzenia z Ukrainy w miejscowości Piekary (gmina Liszki) położonej kilka 
kilometrów za Krakowem. Uczestnicy to 24-osobowa grupa młodzieży w wieku 
15-18 lat z Ukrainy, która aktywnie działała w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk) oraz współpracuje 
z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie podczas organizacji wydarzeń 
kulturalnych.  

Zakres kontroli obejmował ocenę przygotowania i realizację wypoczynku 
dla grupy liderów w Piekarach. 

Opiekę nad grupą w Piekarach sprawował kierownik oraz dwóch 
wychowawców. 

Program pobytu w Piekarach, stanowiącego pierwszy etap realizacji zadania, 
zakładał przeprowadzenie następujących zajęć: 

1) Warsztaty zatytułowane "Rozwój talentów i kompetencji liderskich", 
w ramach którego miały być zrealizowane następujące działania: 
identyfikacja talentów w zespole, etapy budowania zespołu, zasady pracy 
efektywnego zespołu, kreowanie roli lidera, autodiagnoza własnego 
potencjału liderskiego, style kierowania zespołem, komunikacja 
interpersonalna oraz motywowanie siebie i innych. Założono 
przeprowadzenie 30 godzin zajęć. 

2) Warsztaty zatytułowane "Praktyczne aspekty dziennikarstwa", podczas 
których młodzież powinna nauczyć się redagowania tekstów prasowych, 
dowiedzieć się czym jest news oraz jak napisać ciekawy artykuł i zdać 
relację na żywo. Elementem szkolenia miały też być zagadnienia związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem dobrego wywiadu. Założono 
przeprowadzenie 20 godzin zajęć. 



 

3) Spotkania promujące ideę wolontariatu w sferze kultury. Na przykładzie 
m.in. Małopolskiego Instytutu Kultury uczestnicy zadania mieli poznać 
działalność instytucji kulturalnej mającej status organizacji przyjaznej 
wolontariuszom (10 godzin). 

4) Program edukacyjno-krajoznawczy obejmujący m.in. zwiedzanie muzeów  
i zabytków Krakowa, wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego, Kopalni 
Soli w Wieliczce i Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

5) Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Uczestnicy wakacyjnego obozu 
edukacyjnego mieli mieć możliwość codziennego korzystania z bogatego 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego znajdującego się w Centrum 
Edukacyjnym Radosna Nowina w Piekarach. Do ich dyspozycji powinna być 
kryta pływalnia, siłownia, hala sportowa oraz boiska do gry w piłkę nożną  
i koszykówkę. 

6) Spotkania integracyjne z polskimi rówieśnikami, którzy w tym samym czasie 
mieli przebywać na terenie ośrodka w ramach działań programowych, 
realizowanych przez Fundację im. Ks. Siemaszki. Dla obu grup 
zaplanowano wspólne zawody sportowe, ognisko oraz dyskotekę. 

Kontrolą objęto realizację części zadania, w okresie od 19 kwietnia 2017 r., 
tj. od dnia podpisania umowy nr MEN/2017/DSWM/667 do 29 lipca 2017 r., 
tj. daty zakończenia kolonii i kwotę 22 644 zł, co stanowi 56,61% kwoty dotacji. 

 

Ocenę kontrolowanej działalności uzasadniają poniższe ustalenia z kontroli:  
I. Stopień realizacji zadania, w tym rzetelność i jakość wykonania zadania. 

1) Kontrola potwierdziła realizację działań przewidzianych 
w harmonogramie. Wakacyjny wypoczynek dla grupy liderów 
polskiego pochodzenia z Ukrainy został zorganizowany zgodnie 
z ofertą.  

2) Cele realizowanego zadania, zostały osiągnięte, wnioskodawca 
przeprowadził wszystkie zaplanowane warsztaty, spotkania i wyjazdy  
w zaplanowanych terminach. Osoby zatrudnione do prowadzenia 
warsztatów posiadały wiedzę i doświadczenie umożliwiające 
prowadzenie zajęć na wysokim poziomie (w trakcie tych zajęć 
kształcono umiejętności liderskie uczestników, wskazywano dobre 
praktyki w działaniach z zakresu kultury i oświaty, doskonalono 
znajomość języka polskiego oraz umiejętności dziennikarskie, 
promowano kulturę polską, nawiązywano kontakty z polskimi 
rówieśnikami). 

3) Stowarzyszenie dokonało rekrutacji uczestników zgodnie z zasadami 
opisanymi w regulaminie konkursu i umowie. 

4) Organizator dokonał zgłoszenia kuratorowi oświaty właściwemu 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora 
wypoczynku zamiaru zorganizowania wypoczynku. Opiekę 
nad grupą w Piekarach sprawował kierownik oraz dwóch 
wychowawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
organizacji letniego wypoczynku. Każdy z opiekunów i kierownik 



 

obozu posiadał kwalifikacje, o których mowa w przepisach 
dotyczących warunków organizowania wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży. 

5) Dokumentacja związana z realizowanym zadaniem była prowadzona 
prawidłowo i, zgodnie z umową, zleceniobiorca dochował obowiązku 
informowania o współfinansowaniu zadania przez MEN, 
tj. na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania 
umieszczano logo MEN proporcjonalnie do wielkości innych 
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.  
Dokumentacja merytoryczna z realizacji zadania obejmująca listy 
uczestników i programy szkoleń prowadzona była prawidłowo. 
Stowarzyszenie posiadało również kopie materiałów 
przekazywanych uczestnikom projektu. 

W związku z powyższymi ustaleniami, kontrolerzy nie zgłaszają uwag 
do powyższego zakresu kontrolowanej działalności. 

II. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania. 

Kontrolą objęto kwotę 22 644 zł, którą Stowarzyszenie wykorzystało do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych (podczas przeprowadzania kontroli 
Stowarzyszenie posiadało dokumenty finansowe na ww. łączną kwotę). Kwota 
objęta kontrolą stanowiła 56,61% kwoty dotacji.  

1) Stowarzyszenie posiadało wyodrębniony rachunek bankowy 
przeznaczony do obsługi zadania zleconego. 

2) Udostępnione dokumenty księgowe potwierdzały wydatkowanie dotacji 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. 

3) Wnioskodawca prowadził wyodrębnioną ewidencje księgową środków 
otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych 
środków. 

4) Wszystkie dokumenty finansowe były prawidłowo opisane 
i ostemplowane.  

Uwaga dotycząca powyższego zakresu kontroli:. 

Wnioskodawca w ofercie przewidywał zawarcie umowy z kierownikiem 
obozu na kwotę 2 000 zł brutto. Z przedstawionej kontrolerom dokumentacji 
wynikało, że umowa dla kierownika opiewała na kwotę 1 600 zł brutto, 
jednak na rachunku do umowy wpisana była kwota 2 000 zł brutto, i taka 
kwota znajdowała się na liście płac. Koordynator projektu wyjaśnił, 
że w umowie kwota 1 600 zł została wpisana omyłkowo, ustalona 
z kierownikiem obozu kwota opiewała na 2 000 zł brutto. Wskazana omyłka 
została skorygowana.  

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono prawidłową realizację zadania 
publicznego i wykorzystanie wydatkowanej części dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem. 


