
 
 

 

 

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI  
 

 
przeprowadzonej w La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu1 oraz 
w Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej2. Tematem kontroli była 
Realizacja zadania zleconego Fundacji La Strada oraz Stowarzyszeniu “Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. 
Marii Niepokalanej na podstawie umowy Nr DPM/ZZ/1/12/2013 o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich 
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. 
 
Kontrolę przeprowadzono w trybie kontroli uproszczonej, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3, art. 16 
ust.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej3 oraz art. 17 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4, w związku z 
postanowieniami § 8 umowy Nr DPM/ZZ/1/12/2013 zawartej w dniu 19 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Ministrem Spraw Wewnętrznych a La Strada – Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
oraz Stowarzyszeniem „PoMOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.  
 
Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Fundacji La Strada5 w dniach od 9 do 17 lutego 2015 r.  
 
Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 

• Pan Cezary Ogórek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na 
podstawie upoważnienia Nr 7/2015 z dnia 5 lutego2015 r. – kierownik zespołu;  

• Pani Ewa Potocka, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na 
podstawie upoważnienia Nr 8/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. – członek zespołu;   

• Pani Wirginia Prejs, koordynator w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na 
podstawie upoważnienia Nr 9/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. – członek zespołu.  

 
Kontrolerzy dokonali wpisu w Książce kontroli fundacji pod Nr 6.   
 
Przedmiotowy zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1 Zwanej dalej „Fundacją La Strada” lub „fundacją.”  
2 Zwanym dalej „Stowarzyszeniem PoMoc” lub „stowarzyszeniem”.  
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 
5 Siedziba fundacji: ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa. Stowarzyszenie PoMoc ma siedzibę w Katowicach, ul Krasińskiego 21. Oryginały 
dokumentów z realizacji zadania przez stowarzyszenie, na potrzeby kontroli, przekazano do Warszawy.  

Egz. Nr ……… 

Warszawa, dnia       lutego 2015 r.  

DKSiW-K-II-095-2/2015 
 

1/10 

                                                           



1. Zgodność podjętych działań i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy oraz załączonej 
do umowy oferty realizacji zadania publicznego.  

2. Terminowość realizacji zadania i faktycznego wydatkowania środków finansowych.  
3. Poprawność prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej powierzonego 

zadania. 
4. Prawidłowość i terminowość rozliczenia przez Zleceniobiorcę zadania pod względem rzeczowym 

i finansowym.  
 
Kontrolą objęto okres realizacji zadania, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wraz 
ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz zwrotem środków finansowych. 
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadania publicznego pod względem legalności, 
celowości i gospodarności, w tym wydatkowania dotacji przekazanej w ramach umowy  
Nr DPM/ZZ/1/12/20136 zawartej w dniu 19 grudnia 2013 r. oraz rzetelności prowadzenia 
dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją umowy, jak i sporządzonych sprawozdań 
(częściowego i końcowego) z wykonania zadania. 
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono 
realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego 
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi w odniesieniu do kryteriów określonych w celu 
kontroli, a także pod względem rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej 
związanej z realizacją umowy, jak i sporządzonych sprawozdań z wykonania zadania.   
 
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:  
 
1. Zgodność podjętych działań i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy oraz 
terminowość realizacji zadania i faktycznego wydatkowania środków finansowych.  
 
Celem zawartej umowy było prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego7 dla 
polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi polegające na:  
A.  całodobowym prowadzeniu telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi,  
B. zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych dla osób objętych pomocą (dyspozycyjność przez 

24 godziny na dobę);  
C.  prowadzeniu dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi (w Warszawie i w Katowicach);  
D. konsultacjach dla instytucji państwowych i samorządowych (dyspozycyjność przez 24 godziny na 

dobę);  
E.  prowadzeniu poradnictwa prewencyjnego (spotkania, poradnictwo internetowe, seminaria, 

szkolenia, ulotki).  
 

6 Umowa Nr DPM/ZZ/1/12/2013 została zmieniona aneksem nr 1/2014  zawartym w dniu 14 listopada 2014 r. w zakresie brzmienia 
załącznika nr 2: Kosztorys – kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

7   Zwanego dalej „K.C.I-K.”   
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W toku kontroli ustalono, że osiągnięto cele zadania zgodnie z zawartą umową oraz z opisem zadania 
przedstawionym w ofercie konkursowej.  
 
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym (złożonym w terminie określonym w umowie), w 
ramach działań składających się na realizację zadania publicznego:  
-  przeprowadzono 8747 rozmów telefonicznych (w ofercie zakładano 6000). W okresie realizacji 

zadania prowadzone były całodobowe dyżury telefoniczne (telefon komórkowy) dla ofiar i 
świadków handlu ludźmi, których koszt wyniósł 46 150,03 PLN. Na tą kwotę składają się koszty 
dyżurów nocnych (realizowanych w dni powszednie) – 32 047,33 PLN oraz koszty dyżurów 
weekendowych i świątecznych – 14 102,70 PLN. Przedmiotowe rozmowy służyły przede wszystkim 
do kontaktowania się z ofiarami handlu, ich bliskimi, instytucjami i osobami, z którymi ofiary stykają 
się w trakcie okresu objęcia pomocą przez fundację. Na pozostałe koszty tej części zadania składały 
się rachunki telefoniczne za korzystanie z telefonu komórkowego (na kwotę 12 969,96 PLN).  
Łącznie, koszt całodobowego prowadzenia telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi 
wyniósł 59 119,99 PLN 
 

-  przeprowadzono 2637 konsultacji z instytucjami (w ofercie zakładano 2400). Instytucjami, z którymi 
współpraca była istotna dla skutecznej realizacji zadania, były przede wszystkim Policja, Straż 
Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych a także 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucje i urzędy działające w obszarze pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe i inne. 

 
-  pomocą K.C.I-K. objęto 207 osób (w ofercie zakładano 198) a interwencją kryzysową objęto 167 

osób (w ofercie zakładano 180 osób). Działania fundacji rozpoczynały się zdiagnozowaniem potrzeb 
ofiary handlu ludźmi, a następnie udzieleniem stosownego wsparcia, np. w formie odpowiednio 
zaprogramowanej terapii, udzielenia pomocy prawnej, medycznej, zabezpieczeniem noclegu lub 
zakwaterowania w schronisku. Na realizację zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych osób 
objętych programem K.C.I-K. wydatkowano środki w wysokości 232 636,05 PLN (zgodnie z aneksem 
nr 1 do umowy). Na tę kwotę złożyły się wydatki związane z kosztami osobowymi wsparcia 
psychologicznego, mediatora kulturowego i konsultanta ds. interwencji (asystowanie ofierze 
podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości) – 149 068,05 PLN, konsultacjami 
prawnymi (pomoc przy organizacji legalizacji pobytu) i pomocą tłumaczy, kosztami podróży 
służbowych oraz noclegów pracowników i wolontariuszy fundacji – 4 008,00 PLN, a także wydatki 
na zapewnienie podopiecznym wyżywienia, ubrań, środków higienicznych, podstawowej opieki 
medycznej. Do wydatków zaliczono także koszty transportu ofiar na terenie kraju, kompleksową 
organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, oraz kontakty ofiar handlu ludźmi z 
odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia – 79 560,00 PLN.  

 
- w obu schroniskach zakwaterowano w rozliczeniu miesięcznym 170 osób8 (w ofercie zakładano 

102). Prowadzenie schronisk dla ofiar handlu ludźmi przez fundację (w Warszawie) oraz 

8  W liczbach bezwzględnych schroniska w okresie objętym kontrolą udzieliły schronienia 57 osobom. Na podstawie ustaleń z wizytacji w 
schronisku w Warszawie stwierdzono, że zapewniało ono bezpieczne zakwaterowanie z możliwością odizolowania ofiary oraz 
zakwaterowania z małoletnim dzieckiem. 
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stowarzyszenie (w Katowicach) zapewniało bezpieczne zakwaterowanie9 z możliwością 
odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie oraz opiekę - dyspozycyjność przez 
24h. W schroniskach zatrudnieni byli: kierownik schroniska, trener umiejętności społecznych, 
pracownicy na dyżurach nocnych, pedagog do pracy z dziećmi ( w Katowicach). W weekendy oraz 
popołudniami mieszkańcom schroniska towarzyszyły wolontariuszki. Na wydatki związane z 
prowadzeniem schronisk składały się koszty osobowe (291 993,96 PLN) oraz koszty utrzymania tj. 
wynajem lokalu, zaopatrzenie, energia elektryczna, gaz, utrzymanie czystości, drobne naprawy i 
doposażenie (73 524,00PLN). Poza schroniskiem liczba osób zakwaterowanych wyniosła 90 (w 
ofercie zakładano 36)10;  
 

-  ilość kontaktów z mediami wyniosła 72 (w ofercie zakładano 60)11; 
 
-  liczba spotkań z potencjalnymi ofiarami wyniosła 38 (w ofercie zakładano 24); 
 
-  liczba bezpośrednich (telefonicznych i korespondencyjnych) porad prewencyjnych wyniosła 36312 

(w ofercie zakładano 240).  
 
Z uwagi na fakt, że fundacja nie miała technicznych warunków rejestrowania połączeń 
przychodzących, w toku kontroli nie było możliwości weryfikacji danych przedstawionych w 
sprawozdaniu, dotyczących liczby odbytych rozmów telefonicznych oraz liczby konsultacji z 
instytucjami, które również odbywały się telefonicznie. Nie było także możliwości weryfikacji w toku 
kontroli danych dotyczących kontaktów z mediami (fundacja nie gromadziła materiałów 
dokumentujących jej wypowiedzi w mediach takich jak prasa, radio, telewizja, internet)13, czy liczby 
spotkań z potencjalnymi ofiarami.  
W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że fundacja zapewniała całodobową 
gotowość do udzielenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, o czym świadczyły przedstawione grafiki 
pełnionych przez pracowników dyżurów telefonicznych. Fundacja prowadziła w formie elektronicznej 
ewidencję przychodzących połączeń telefonicznych. Informacje wprowadzane były przez 
pracowników fundacji bezpośrednio po zakończeniu rozmowy. Przedstawiona w sprawozdaniu liczba 
połączeń jest zgodna z danymi wynikającymi z prowadzonej ewidencji.  
Telefon stacjonarny obsługiwany był w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach 9 – 19, w piątki w 
godzinach 9 – 14. W godzinach nocnych oraz w weekendy prowadzone były dyżury telefoniczne 
(telefon komórkowy). W toku czynności kontrolnych ustalono, że w godzinach dyżuru telefonu 
komórkowego na skrzynce pocztowej telefonu stacjonarnego zamieszczono komunikat z informacją o 

9 Z ustaleń kontroli wynika, że optymalnie zarządzano miejscami w prowadzonych schroniskach. Przypadki kwaterowania osób poza 
schroniskami w sytuacji posiadania wolnych miejsc uzasadnione były względami bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych. 
10 Zgodnie ze sprawozdaniem: dla 76 osób zorganizowano nocleg bezpłatny (np.: noclegownie, Caritas, pogotowie opiekuńcze i in.), w 15 
przypadkach zorganizowano nocleg w miejscach odpłatnych (pensjonat lub hostel). Ponieważ suma obu wartości daje wynik 91, w toku 
kontroli ustalono, że faktyczna liczba osób, dla których zorganizowano nocleg poza schroniskiem wyniosła 84.  Z uwagi na fakt, że wystąpiły 
przypadki kiedy ta sama osoba korzystała z noclegu kilkukrotnie (zarówno płatnego jak i bezpłatnego) liczba noclegów i liczba osób nie jest 
tożsama. Sprawozdanie powinno podawać prawidłową wartość 91 przypadków zorganizowania noclegu poza schroniskiem dla 84 osób.  
11 Z informacji uzyskanej w fundacji wynika, ze materiały prasowe dotyczące KCiK są w posiadaniu DPM MSW. 
12 265 telefonicznych, 88 e-mailowych i 10 przez stronę internetową facebook.com.  
13 Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego nie zobowiązywała zleceniobiorcy do szczegółowego ewidencjonowania 
poszczególnych działań, co w rzeczywistości uniemożliwia weryfikację części danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu.  
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nr telefonu komórkowego. Przedmiotową informację sformułowano wyłącznie w języku polskim, co – 
uwzględniając adresatów zadania publicznego określonego umową14  – uznano za uchybienie.  
Fundacja w toku realizacji zadania nie ewidencjonowała podjętych interwencji, które były wynikiem 
prowadzonych nocnych i weekendowych dyżurów telefonicznych. Wszystkie rozmowy telefoniczne, 
zarówno dla telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego odnotowane były w prowadzonej ewidencji 
w sposób jednakowy. Dla rozmów przeprowadzonych w godzinach dyżuru nocnego i weekendowego 
nie przewidziano w ewidencji oddzielnej kategorii. W związku z powyższym, w toku kontroli nie było 
możliwe dokonanie oceny efektywności prowadzonych dyżurów telefonicznych nocnych i 
weekendowych15.  
Ustalono, że zarówno oferta jak i zawarta umowa nie wskazywały (odnośnie do lit. A zadania) 
konkretnego numeru telefonu będącego całodobowym telefonem zaufania dla ofiar i świadków 
handlu ludźmi. Na wydrukowanej ze środków Zleceniodawcy16 ulotce podano nr 22 628 01 20. 
W praktyce zadanie realizowano korzystając także z innych telefonów17, których koszty rozliczano z 
udzielonej dotacji18. Takie działanie uzasadnione jest potrzebą utrzymania wolnej linii telefonicznej 
dla rozmów przychodzących, aby potencjalna ofiara mogła bez przeszkód skontaktować się z 
fundacją. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy kompetencji19 osób realizujących zadanie publiczne ustalono, że 
Fundacja La Strada zatrudniała odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę zdolną 
do właściwej realizacji zadania. Zapewniona była dyspozycyjność pracowników przez 24 godziny na 
dobę, zarówno w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb potencjalnym ofiarom jak 
i udzielania konsultacji dla instytucji państwowych i samorządowych.20  
 
W ramach realizacji zleconego zadania publicznego, adresatami pomocy fundacji były osoby 
otrzymujące wsparcie w ramach tzw. interwencji kryzysowej. Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi w 
trakcie kontroli, interwencja kryzysowa polega na udzieleniu pomocy domniemanej ofierze handlu 
ludźmi zanim osoba ta zostanie zdiagnozowana jako ofiara handlu ludźmi. Fundacja udzielała takiej 
pomocy, a następnie diagnozowała czy osoba była faktycznie ofiarą handlu ludźmi. W przypadku 
potwierdzenia, praca z taką osobą była kontynuowana. W innym przypadku, osobę taką 
przekierowywano do innej instytucji udzielającej właściwej pomocy. Poza ofiarami handlu ludźmi, 
osobami, które otrzymały pomoc fundacji były dzieci zdiagnozowanych ofiar handlu ludźmi, 
znajdujące się pod opieką rodziców.  

Każdy z podopiecznych fundacji miał założoną indywidualną, spersonalizowaną, teczkę, w której 
odnotowano wszystkie działania fundacji. Realizację zadań fundacja dokumentowała także poprzez 
anonimowe ankiety21, w których dla każdego indywidulanego przypadku udzielonej pomocy 

14 Prowadzenie K.C.I-K. dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.  
15 Stanowiących odrębną pozycję kosztową zawartej umowy.  
16 Minister Spraw Wewnętrznych.   
17 nr 22 621 56 18, 22 628 99 99, 605 687 750, 669 697 992.  
18 Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że telefon zaufania prowadzony był pod dwoma numerami – stacjonarnym 22 628 01 20 (podawany do 
publicznej wiadomości, ulotki, strona internetowa) i komórkowym 605 687 750. Z uwagi na fakt, że kontakt telefoniczny pełni wielorakie 
funkcje, rozmowy wychodzące realizowano korzystając także z pozostałych numerów.  
19 W toku kontroli fundacja przedstawiła dokumenty potwierdzające kwalifikacje i kompetencje osób realizujących zadanie. 
20 Liczba nieetatowych współpracowników zaangażowanych w realizację zadania nie przekraczała 50 % wszystkich osób zaangażowanych w 
realizację zadania: 7 osób zatrudniono na podstawie umowy o pracę, z 3 osobami zawarto umowy zlecenia, a 1 osoba prowadziła własną 
działalność gospodarczą.    
21 132 ankiety dołączono do sprawozdania.  
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odnotowano informacje dotyczące osoby pokrzywdzonej oraz podjętych wobec niej działań. 
Ponadto, fundacja prowadziła elektroniczną ewidencję podjętych działań22. 
W ramach realizacji zadania fundacja organizowała poradnictwo prewencyjne oraz konsultacje dla 
instytucji, co udokumentowano przedstawiając w toku kontroli prezentacje na temat K.C.I-K. i listy 
obecności.   
Koszty realizacji zadania kwalifikowano zgodnie z zawartą umową23.  
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w zakresie całodobowego prowadzenia telefonu 
zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi, prowadzenia konsultacji dla instytucji państwowych i 
samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi oraz prowadzenie poradnictwa 
prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji wydatkowano z zachowaniem 
zasady celowości i oszczędności. 
 
W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ramach realizacji zadania fundacja nieprawidłowo 
rozliczyła ze środków pochodzących z przyznanej dotacji: 
 
1.   439,73 PLN – tytułem pokrycia 50 % kosztów taksy notarialnej oraz wypisów z aktu 

notarialnego24; jest to wydatek poniesiony w związku z koniecznością przeniesienia 
prowadzonego przez fundację schroniska w Warszawie.  
Fakt prowadzenia schroniska w przedstawionej przez fundację ofercie był istotnym argumentem 
do podpisania umowy na realizację zadania. W związku z powyższym fundacja była zobowiązana 
do zapewnienia lokalu pełniącego funkcję schroniska. Kosztorys, stanowiący załącznik do umowy, 
nie przewidywał pokrycia ze środków dotacji wydatków dotyczących zmiany lokalizacji 
schroniska.  

2.   114,73 PLN – tytułem pokrycia 77 % kosztów 3-miesięcznej prenumeraty dwutygodnika „Biuletyn 
Głównego księgowego”25. Wydatek ten nie jest zgodny z celem zadania oraz z kosztorysem, 
stanowiącym załącznik do umowy. 

 
Ww. wymienione płatności rozliczono w ramach kosztów administracyjnych F.5. Eksploatacja i 
utrzymanie biura (czynsz, sprzątanie, energia, utrzymanie i ubezpieczenie), usługi telekomunikacyjne i 
internetowe, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty pocztowe i bankowe, inne 
opłaty administracyjne związane w wynajmem.  
 
Wskazane powyżej wydatki nie były związane z realizacją zleconego zadania publicznego.  
 
W toku kontroli ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014 r., wydatkowano środki pochodzące z dotacji na 
zakup biletów transportu miejskiego w wysokości: 
1. 140,00 PLN – kodowanie imiennego biletu kwartalnego w Warszawie26,  
2. 140,00 PLN – kodowanie imiennego biletu kwartalnego w Warszawie27,  

22 Elektroniczna ewidencja zawiera dane, takie jak: opiekun, obywatelstwo, pierwszy kontakt, potrzeba schronienia, forma wykorzystania, 
pomoc psychologiczna, socjalna, medyczna, tłumacza i in.  
23 Zgodnie z § 4 zawartej umowy do zamówień opłacanych ze środków dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, z późn. zm.). Rodzaj i wysokość ponoszonych wydatków nie kwalifikowały ich do 
zastosowania ww. ustawy.  
24 Faktura VAT Nr 48/14 z dnia 20 listopada 2014 r. 
25 Faktura VAT Fv2014/00017060 z dnia 20 marca 2014 r. 
26 Faktura VAT Nr FVRA/UAS029/277962 z dnia 31 grudnia 2014 r. 
27 Faktura VAT Nr FVRA/UAS030/277962 z dnia 31 grudnia 2014 r. 
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3. 96,00 PLN – 40 sztuk jednorazowych biletów komunikacji miejskiej w Katowicach28.  
Wskazane powyżej wydatki nie były związane z realizacją zleconego zadania publicznego w terminie 
określonym w umowie, gdyż wykorzystanie biletów przypada na okres po zakończeniu realizacji 
zadania objętego umową, co jest niezgodne z § 2 ust. 1 zawartej umowy.  
Ponadto, w odniesieniu do zakupu imiennych biletów okresowych komunikacji miejskiej, nie było 
możliwości potwierdzenia dla kogo faktycznie zostały zakupione ww. bilety. Udzielone przez 
Zleceniobiorcę wyjaśnienia29  w tym zakresie uznano za niewystarczające. 
Ogółem w wyniku przeprowadzonej kontroli zakwestionowano zasadność poniesionych wydatków w 
wysokości 930,46 PLN.  
Rozliczenie powyższych kosztów w ramach przyznanej dotacji stanowi nieprawidłowość, za którą 
odpowiedzialność ponosi Zarząd Fundacji La Strada. Przyczyną nieprawidłowości było 
zakwalifikowanie wskazanych wyżej wydatków pochodzących z dotacji niezgodnie z kosztorysem 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz niezgodnie z § 2 ust. 1 zawartej umowy. Skutkiem 
nieprawidłowości było niezasadne wykorzystanie środków publicznych pochodzących z dotacji w 
kwocie 930,46 PLN.  
Analiza pozostałych kosztów na zapewnienie podstawowych potrzeb oraz funkcjonowanie schronisk 
a także kosztów administracyjnych i innych kosztów, pozwala stwierdzić, że ponoszone wydatki były 
racjonalne, celowe i gospodarne oraz dokonywane w trakcie realizacji zadania. Wydatki były 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz zgodne z kosztorysem stanowiącym załącznik do 
umowy.  
 
W trakcie kontroli ustalono, że na drukowanych w 2014 r. ulotkach informujących o realizacji zadania 
publicznego brak było informacji o finansowaniu zadania ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, 
co było niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 1 zawartej umowy30. Ponadto, na ulotkach tych nie 
umieszczono logo Ministra Spraw Wewnętrznych, co było niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 2 
zawartej umowy. Stwierdzono także, że na materiałach służących do prezentacji K.C.I-K. podczas 
publicznych spotkań i konferencji nie zamieszczono jakiejkolwiek informacji o realizacji zadania 
publicznego ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez MSW. Na materiałach 
wykorzystywanych w trakcie tych działań nie zamieszczono także logo Ministra Spraw 
Wewnętrznych.  
Naruszenie ww. postanowień umowy stanowi uchybienie w jej realizacji.  
 
2. Poprawność prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej powierzonego 
zadania oraz prawidłowość i terminowość rozliczenia przez Zleceniobiorcę zadania pod względem 
rzeczowym i finansowym 
 
Łączna kwota wydatkowanych przez oba podmioty środków finansowych pochodzących z przyznanej 
dotacji wyniosła 996 696,79 PLN (98,6% kwoty przyznanej w umowie dotacji). Wartość 

28 Faktura VAT Nr 01/12/14 kat z dnia 31 grudnia 2014 r.  
29Bilety okresowe, kodowane na imiennych kartach miejskich nabywano przez cały okres trwania umowy, uzasadniając to oszczędnościami 
związanymi z przejazdami komunikacją publiczną. W odpowiedzi na zadane pytanie na rzecz jakich osób kupowano bilety okresowe 
uzyskano informację, że byli to klienci fundacji, bez imiennego wskazania adresatów pomocy.  
30 Na ulotkach przedstawiona była następująca informacja, cyt.: „Fundacja La Strada jest wykonawcą zadania na zlecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.” 
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niewykorzystanej dotacji, która wyniosła 3 303,21 PLN została – zgodnie z zawartą umową – 
zwrócona do MSW.31  
 
Zleceniobiorcy32 prowadzili przez okres objęty umową wyodrębnioną dla zadania ewidencję księgową 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W trakcie kontroli 
udostępniono całość oryginalnych dowodów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w 
związku z realizacją zadania publicznego.  
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zawiera zestawienie pozycji (faktur) 
dokumentujących poniesione przez Fundację La Strada wydatki w ramach realizacji zadania. 
Zestawienie zawiera 1466 pozycji (faktur) na łączną kwotę 802 745,59 PLN. W ramach tej kwoty na 
realizację zadania publicznego fundacja wydatkowała środki finansowe pochodzące z dotacji 
przyznanej przez MSW w wysokości 788 591,93 PLN.33  
W trakcie kontroli sprawdzono 1064 pozycje (faktury), na podstawie których poniesiono wydatki z 
otrzymanej przez fundację dotacji na łączną kwotę 539 871,45 PLN (ok. 68 % wartości dotacji 
otrzymanej przez fundację).    
Zestawienie wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie „PoMoc” zawierało 235 pozycji (faktur) na 
łączną kwotę 208 104,86 PLN. Całość poniesionych przez stowarzyszenie wydatków sfinansowana 
została z dotacji przyznanej przez MSW.  
W trakcie kontroli sprawdzono 120 faktur (ok. 50%) przedstawionych przez stowarzyszenie na łączną 
kwotę 128 966,07 PLN (61,9 % wartości dotacji otrzymanej przez stowarzyszenie).  
 
Ogółem w trakcie kontroli sprawdzono pozycje wydatkowe (faktury), na podstawie których 
wydatkowana kwota wyniosła 668 837,52 PLN (67 % całości wykorzystanej wartości dotacji).   
Dokumenty księgowe były zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości tj. 
zawierały wartość, datę dokonania operacji, numer dowodu, określenie rodzaju dowodu, nazwy i 
adresy stron, podpis wystawcy, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w 
księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.  
W badanej próbie nie stwierdzono dowodów księgowych z naniesionymi poprawkami34.  
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, sporządzone według wzoru określonego w 
załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania35, złożono w terminie36, zgodnie z § 9 pkt.3 umowy 
Nr DPM/ZZ/1/12/2013. Szczegółowość opracowania sprawozdania – mimo stwierdzonej pomyłki37 – 
pozwoliła na rozliczenie dotacji.  
 

31 Fundacja La Strada zwróciła kwotę 1408,07 PLN,  Stowarzyszenie „Po Moc” zwróciło kwotę 1895,14 PLN oraz uzyskane odsetki bankowe 
w wysokości 4,93 PLN. Zwrot środków nastąpił w terminie określonym w umowie.  
32 Fundacja i stowarzyszenie.  
33 Kwota 14 153,66 PLN na realizację zadania publicznego pozyskana została przez fundację z innych źródeł.  
34 Stwierdzono jednakże nieliczne poprawki opisu dowodów księgowych dokonywanych w ramach kontroli finansowo – księgowej 
dotyczące klasyfikacji poszczególnych wydatków do danej grupy kosztów. Poprawki nanoszono zgodnie z zał. Nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego.  
35 Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 
36 Sprawozdanie wysłane dnia 30 stycznia 2015 r. wpłynęło do MSW w dniu 2 lutego 2015 r.  
37 Patrz przypis nr 10.  
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Środki pochodzące z dotacji zaksięgowano na wyodrębnionych kontach bankowych fundacji i 
stowarzyszenia, zgodnych z podanymi w umowie38. Rachunki bankowe fundacji oraz stowarzyszenia, 
wskazane w umowie, były utrzymywane przez okres realizacji zadania, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy. 
 
Dokumenty księgowe zostały opatrzone na odwrocie pieczęcią organizacji. Na odwrocie zawierały 
informacje z jakich środków pokryto wydatek, a w opisie faktury zamieszczono informację o 
klasyfikacji wydatkowanych środków, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Dokumenty 
księgowe zostały podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych 
organizacji.  
W oparciu o dokumenty objęte próbą stwierdzono, że wydatki dokonywane z dotacji były właściwie 
udokumentowane i zakwalifikowane do właściwej grupy kosztów, płatności regulowano w terminach, 
a faktury posiadają udokumentowane potwierdzenie zapłaty w formie przelewu/raportu kasowego.  
Na podstawie zawartych umów zlecenia wystawiane były rachunki przez osoby świadczące zlecenie 
lub wykonujące dane dzieło. Od powyższych umów odprowadzano podatek dochodowy oraz 
wymagane przepisami prawa składki ubezpieczeniowe.   
 
3. Zalecenia i wnioski.  
 
Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz § 8 
ust. 4 zawartej umowy, przedstawiam następujące zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych w 
toku kontroli nieprawidłowości oraz wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania podmiotu 
kontrolowanego:  
 

1. Dokonać zwrotu środków finansowych w wysokości 930,46 PLN (wraz z ustawowymi 
odsetkami) na konta bankowe Zleceniodawcy podane w umowie;  

2. Zamieszczać na ulotkach i wszystkich materiałach finansowanych ze środków Ministra Spraw 
Wewnętrznych informacje o źródle finansowania oraz logo MSW, zgodnie z zawartą umową;  

3. Prowadzić oddzielną ewidencję rozmów telefonicznych odbywanych w trakcie dyżurów 
nocnych i weekendowych oraz ewidencję interwencji podejmowanych w wyniku tych 
telefonów;  

4. Przyjmować jako dowody księgowe za zakup biletów okresowych komunikacji publicznej 
tylko faktury ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej do posługiwania się 
zakupionym biletem lub dokonywać opisu dowodu księgowego w sposób umożliwiający 
ustalenie adresata pomocy;  

5. Zamieścić na skrzynce pocztowej telefonu stacjonarnego informacje o dyżurnym numerze 
telefonu kontaktowego także w językach innych niż polski (angielski, rosyjski i in.);  

38 Na koncie fundacji: pierwsza transza w wysokości 430.000,00 PLN – zaksięgowana 7.01.2014 r. 
Druga transza w wysokości 241.500,00 PLN – wpłynęła 4.08.2014 r. 
Trzecia transza w wysokości 118.500,00 PLN – wpłynęła 25.11.2014 r. 
Razem 790.000,00 PLN.   
Na koncie stowarzyszenia: pierwsza transza w wysokości 122.500,00 PLN – zaksięgowana 7.01.2014 r. 
Druga transza w wysokości 56.000,00 PLN – wpłynęła 4.08.2014 r. 
Trzecia transza w wysokości 31.500,00 PLN – wpłynęła 25.11.2014 r. 
Razem 210.000,00 PLN.  
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6. Podjęcie działań zmierzających do właściwego dokumentowania wszystkich czynności 
związanych z realizacją zadania, umożliwiających weryfikację informacji zawartych w 
sprawozdaniu z realizacji zadania. 

 
 

*    *    * 
 

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki 
kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego Sprawozdania z kontroli, 
ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Czynność ta nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli. 
Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej  
zobowiązany jest do przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych informacji o sposobie 
wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym 
sposobie uniknięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego Sprawozdania z kontroli.  
 
Niniejsze Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
 
 

 

 

        Kierownik jednostki kontrolującej:  

 

         …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w dwóch egzemplarzach: 
Egz. Nr 1 – Zleceniobiorca: Fundacja La Strada oraz Stowarzyszenie PoMoc,  
Egz. Nr 2 - aa.  
 

 
   
 
 
 

10/10 


	SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
	UKierownik jednostki kontrolującejU:
	……………………………………………………
	UWykonano w dwóch egzemplarzach:

