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Wrocław, dnia ') f i  grudnia 2016 r.

Pan
Maksymilian Żurman
Prezes Zarządu
Fundacji „Manus”

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 28 października 2016 r. zespół kontrolny w składzie: Mariusz Oleniacz -  starszy 
inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu -  przewodniczący zespołu, Teresa Ziółek - starszy specjalista w ww. Wydziale 
przeprowadził na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kontrolę w trybie zwykłym 
w Fundacji „Manus” z siedzibą: ul. Grunwaldzka 61, 50-366 Wrocław.

Zakres kontroli obejmował realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch” -  edycja 2015 moduł 4 w zakresie funkcjonowania 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przeznaczonej dla dzieci studentów, 
doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz 
uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r. W okresie objętym kontrolą 
funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełnił Pan Kamil Nawirski.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym na podstawie oględzin miejsca realizacji 
zadania, analizy przedłożonych dokumentów, jak i informacji przekazanych przez Pana 
Maksymiliana Żurmana -  Prezesa Zarządu Fundacji „Manus” oraz Panią 
Ewę Jędryczko -  Kierownika Klubu Dziecięcego „mSzkrab” przy Politechnice Wrocławskiej 
pozwoliły na dokonanie pozytywnej oceny realizacji następujących zagadnień:

1. Zgodność wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertą konkursową 
Fundacji „Manus” nr 026401-01 z dnia 10 marca 2015 r.

2. Zgodność wykorzystania przekazanych środków finansowych z celem na jaki Fundacja 
„Manus” je  uzyskała i z warunkami określonymi w Umowie nr 4/2015 z dnia 12 października



W dniu 11 marca 2015 r. Fundacja „Manus” złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert 
„Maluch -  edycja 2015” moduł 4”.

Do oferty Fundacja „Manus” dołączyła, zgodnie z pkt 5.7.3. Programu „Maluch” -  
edycja 2015 moduł 4, umowę w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej zawartą pomiędzy 
Politechnika Wrocławską a Fundacją „Manus”.

Oferta na realizację zadania dotyczyła funkcjonowania w okresie od stycznia 
do grudnia 2015 roku 22 miejsc opieki w Klubu Dziecięcego „mSzkrab” przy Politechnice 
Wrocławskiej. Warunkiem otrzymania dofinansowania było pomniejszenie o przyznaną kwotę 
dotacji tj. 400 zł, opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. W efekcie skutkowałoby 
to obniżeniem, w okresie realizacji zadania, uśrednionej miesięcznej opłaty ponoszonej 
przez rodziców do 500,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania określony został na 229 212,00 zł. Wnioskowaną 
kwotę dotacji w wysokości 105 600,00 zł, stanowiącą 46,1 % całkowitego kosztu realizacji 
zadania, planowano przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników żłobka oraz należne składki 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Realizację określonego powyżej zadania planowano przeprowadzić 
w przeznaczonej do tego celu części budynku, położonego przy ul. Górnickiego 22 
we Wrocławiu, należącego do Politechniki Wrocławskiej. Część ta została przez Politechnikę 
Wrocławską przekazana Fundacji „Manus”w nieodpłatne użytkowanie. Klub dziecięcy 
„mSzkrab” przy Politechnice Wrocławskiej został wpisany do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr: 104 (akta kontroli: dowód 
w sprawie nr 22).

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny miejsca realizacji zadania 
potwierdziły spełnianie przez Klub dziecięcy „mSzkrab” przy Politechnice Wrocławskiej 
wymogów przeciwpożarowych, sanitarnych i lokalowych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych 
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 925) oraz utrzymanie działalności instytucji i miejsc opieki 
w okresie określonym w § 5 pkt 1 umowy Nr 4/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zgodnie z komunikatem z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania 
w konkursie „Maluch - edycja 2015 moduł 4” wysokość dotacji przeznaczonej 
dla Fundacji „Manus” wyniosła 105 600,00 zł i umożliwiła obniżkę opłat rodziców 
za 1 dziecko miesięcznie w kwocie maksymalnie 400,00 zł.

W dniu 12 października 2015 r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Fundacją „Manus” 
umowę Nr 4/2015 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 15-20), zgodnie z którą Wojewoda 
Dolnośląski jako Organ Zlecający zobowiązał się przekazać Fundacji „Manus” środki 
finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 105 600,00 zł w ramach działu 853 -  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85306 -  Kluby dziecięce, § 2810



dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom.

W grudnia 2015 roku, na wskazany w umowie rachunek bankowy, Organ Zlecający 
przekazał, zgodnie ze złożonymi w dniu 1 grudnia 2015 r. przez Fundację „Manus” wnioskami, 
kwotę w wysokości 48 000,00 zł.

Fundacja „Manus” w dniu 21 stycznia 2016 r. przesłała zgodnie z § 4 pkt 1 umowy 
Nr 4/2015 z dnia 12 października 2015 r., poprawne sprawozdanie z realizacji zadania, 
zatwierdzone przez Organ Zlecający.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem liczba miejsc w klubie dziecięcym objętym 
dofinansowaniem w okresie realizacji zadania wynosiła 22 i była zgodna z ofertą 
złożoną w konkursie „Maluch -  edycja 2015” moduł 4. Uśredniona opłata miesięczna 
za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez rodziców, nie uwzględniając dotacji, wynosiła 
900,00 zł. Po uwzględnieniu dotacji w wysokości 400,00 zł, uśredniona miesięczna opłata 
ponoszona przez rodziców została obniżona do 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji „Manus” z dnia 16 grudnia 2015 r. zwolniono 
rodziców z opłaty za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „mSzkrab” przy Politechnice 
Wrocławskiej w roku 2015 (akta kontroli: dowód w sprawie nr 101-104). Środki finansowe 
uzupełniające dotację celową uzyskaną w Programie „Maluch” przeznaczone 
na funkcjonowanie w 2015 roku Klubu Dziecięcego „mSzkrab” przy Politechnice 
Wrocławskiej pochodziły z odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

W dniu kontroli Fundacja „Manus”, w celu potwierdzenia poniesionych kosztów 
realizacji zadania w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., przedstawiła 
kontrolującym do wglądu dokumenty księgowe, w tym zestawienia sporządzone 
na podstawie list płac pracowników klubu dziecięcego, potwierdzenia dokonywania przelewów 
bankowych, na łączna kwotę: 134 386,38 zł (akta kontroli: dowód w sprawie nr 33-97). 
Zestawienie dokumentów księgowych poniżej:

l.p.
Nr dokumentu 

księgowego

Data

dokumentu

księgowego

Data płatności Nazwa wydatku

Kwota

przeznaczona

funkcjonowanie 
klubu dz.

W tym: środki 

Pochodzące 

z  dotacji

1. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 1/2015

05.02.2015r. 06.02.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

12 195,62 zl 1 600,00 zl

2. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 2/2015

05.03.2015r. 06.03.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

12 437,50 zl 2 800,00 zl

3. Lista p la c -
wynagrodzenia 
mSzkrab 3/2015

06.04.2015r. 09.04.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

12 437,50 zl 3 600,00 zl

4. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 4/2015

05.05.2015r. 06.05.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

11 949,13 zl 3 600,00 zl



5. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 5/2015

05.06.2015r. 08.05.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

10 831,37 zl 3 600,00 zł

6. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 6/2015

06.07.2015r. 08.07.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

10 205,17 zl 3 600,00 zł

7. Lista płac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 7/2015

05.08.2015r. 05.08.2015r
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

10 380,50 zł 2 800,00 zl

8. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 8/2015

04.09.2015r. 08.09.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

11 391,05 zł 2 000,00 zl

9. Lista płac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 9/2015

05.10.2015r. 05.10.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

10 439,50 zl 5 200,00 zł

10.
Lista plac -

wynagrodzenia 
mSzkrab 10/2015

05.11.2015r. 09.11.2015r.

Wynagrodzenia
pracowników
mSzkraba

10 354,57 zl 7 200,00 zł

11. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 11/2015

04.12.2015r. 07.12.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

11 383,97 zł 6 000,00 zl

12. Lista plac -
wynagrodzenia 
mSzkrab 12/2015

31.12.2015r. 31.12.2015r.
Wynagrodzenia

pracowników
mSzkraba

10 380,50 zl 6 000,00 zł

Razem: 134 386,38 zl 48 000,00 zl

Udział środków finansowych z dotacji celowej w kosztach realizacji przez Fundację 
„Manus” zadania wyniósł 35,71 %.

Fundacja „Manus” realizując zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa 
w formie dotacji celowej prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową przekazanych środków 
finansowych.

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch -  edycja 2015 moduł 4”, oprócz utworzenia nowych miejsc w żłobkach, 
klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, było obniżenie miesięcznych opłat za pobyt 
dzieci studentów lub pracowników uczelni wyższych.

Realizując powyższy cel Programu Fundacja „Manus” zawarła z rodzicami dzieci 
uczęszczających do żłobka umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych 
i edukacyjnych (akta kontroli: dowód w sprawie nr 98-100). Wysokość opłaty miesięcznej 
za pobyt dziecka w klubie dziecięcym uzależniony jest każdorazowo od ilości godzin pobytu 
w instytucji opieki. Cennik pobytu dziecka w klubie dziecięcym „mSzkrab” przy Politechnice 
Wrocławskiej określony jest w Regulaminie Organizacyjnym klubu (akta kontroli: dowód 
w sprawie nr 25-32) dostępnym w instytucji oraz na stronie internetowej klubu: 
www.mszkrab.pl.

http://www.mszkrab.pl


Rodzice dzieci uczęszczających do klubu „mSzkrab” podpisali oświadczenie, 
w którym potwierdzają, że nie ponosili kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem w określonych 
miesiącach roku 2015 (akta kontroli: dowód w sprawie str. 108-119).

W trakcie kontroli ustalono, co znalazło potwierdzenie w zestawieniu dokonanych 
zwolnień z opłat miesięcznych (akta kontroli: dowód w sprawie str. 105-107), że w okresie 
od stycznia do grudnia 2015 r. w klubie dziecięcym „mSzkrab” przy Politechnice 
Wrocławskiej objętych opieką było od 4 do 15 dzieci.

W oparciu o powyżej przyjęte ustalenia należy stwierdzić, że środki finansowe 
z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki wydatkowane zostały zgodnie z ofertą nr 026401-01 z dnia 10 marca 2015 r. złożoną 
przez Fundację”Manus” w „Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch -  edycja 2015 moduł 4” oraz Umową nr 4/2015 z dnia 12 października 2015 r.
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Otrzymują:

1. Pan Maksymilian Żurman
Prezes Zarządu Fundacji „Manus”




