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Szanowna Pani Dyrektor!

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 9 grudnia 2016 r. Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę z Fundacją 
Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania „ZERo 
przemocy -  Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na 
płeć” w ramach Programu FIO na lata 2014-2020, z powodu stwierdzonych w wyniku 
monitoringu projektu naruszeń1.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął swoim patronatem kampanię 16 dni Akcji 
Przeciw Przemocy ze względu na Płeć współfinansowanej z projektu „ZERo przemocy -  
Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”2 i jest 
wobec tego zainteresowany zastrzeżeniami do jego realizacji względem Fundacji 
Autonomia. Jak wynika z „Karty monitoringu” przeprowadzonego przez pracowników 
podległego Pani Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w dniu 
8 grudnia 2016 r., odstępstwo od zapisów oferty odnotowano tylko w jednym przypadku 
(rzecznictwo dotyczące włączenia perspektywy płci i różnorodności do programów 
antyprzemocowych), niewielkie zastrzeżenia opisano także w piśmie „Rozwiązanie 
umowy” z dnia 9 grudnia 2016 r. Do wszystkich tych zarzutów Fundacja Autonomia 
szeroko odniosła się w przesłanym także do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich 
oświadczeniu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Niepokój Rzecznika budzi tryb przeprowadzanej kontroli -  zgodnie z § 10 ust.
6 umowy nr 95 II/2016 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu

1 http://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/sprostowania-i-wyjasnieniayart,8462,wyjasnienie-dotyczace-fundacji- 
autonomia.html
2 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-edycja-miedzynarodowej-kampanii-16-dni-akcji-przeciwko-przemocy-ze- 
wzgledu-na-plec
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Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zawartej w dniu 13 kwietnia 2016 r., w zakresie 
nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Tymczasem „Kartę 
monitoringu” doręczono Fundacji Autonomia dopiero w dniu 19 grudnia 2016 r., a więc 10 
dni po sporządzeniu „Rozwiązania umowy”. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej przewiduje natomiast obowiązek po stronie kierownika jednostki 
kontrolującej pouczenia kierownika jednostki kontrolowanej o prawie do zgłoszenia 
umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego (art. 38 ustawy) -  
realizacji tego prawa nie umożliwiono Fundacji Autonomia, rozwiązując z nią umowę 
zaledwie jeden dzień po przeprowadzonej kontroli i doręczając „Kartę monitoringu” już po 
rozwiązaniu umowy. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wyrazić swoje 
stanowisko nawet w przypadku przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym (art. 52 
ust. 5 ustawy). Następnie, zgodnie z § 10 ust. 4 umowy, o wynikach kontroli zleceniodawca 
informuje zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje mu 
wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Tymczasem Fundacja Autonomia nie 
miała możliwości usunięcia nieprawidłowości, skoro już 10 dni wcześniej została 
poinformowana o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.), zwracam się wobec powyższego 
o podanie podstawy prawnej przeprowadzonej kontroli oraz o poinformowanie Rzecznika 
o trybie przeprowadzanej kontroli. Będę ponadto wdzięczna za przedłożenie kopii akt 
kontroli. Proszę także o ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez fundację 
Autonomia w oświadczeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. i poinformowanie Rzecznika 
o zajętym w sprawie stanowisku.
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