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I. Dane identyfikacyjne 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa 

 

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor, od 20 listopada 2017 r. 

 

1. Zarządzanie programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
uchwalonymi przez Radę Ministrów. 

2. Realizacja zadań Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 
(WOPP) oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(WRSO) oraz uzyskane efekty. 

3. Realizacja zadań nadzorczych nad organizacjami pożytku publicznego, w tym 
kontroli zleconych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego. 

4. Realizacja planu Finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

Od 2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych  

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

 Andrzej Brunejko, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 1.
KAP/33/2019 z 9 maja 2019 r.  

 Marcin Grochal, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/34/2019 2.
z 9 maja 2019 r. 

 Marcin Ponikowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 3.
nr KAP/35/2019 z 9 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-7) 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 NIW, Instytut – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, 

 Rada – Rada Narodowego Instytutu, 

 FIO – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 PROO – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (priorytet 5), 

 ROHiS – Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, 

 Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
długoterminowego na lata 2018 -2030, 

 FWOPP, Fundusz – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, 

 FWRSO – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

 OPP – Organizacja Pożytku Publicznego, 

 ustawa o NIW – ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2, 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1813. 
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 ufp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3, 

 udpp – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie4, 

 PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5, 

 ustawa o grach hazardowych – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r o grach 
hazardowych6, 

 rozporządzenie z 8 listopada 2018 r. - rozporządzenia z 8 listopada 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji 
zadań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania 
wniosków oraz pozyskiwania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego7. 

                                                      
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
5  Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, ze zm. 
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 847. 
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 2149. 
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II. Ocena ogólna8 kontrolowanej działalności 
Narodowy Instytut Wolności prawidłowo ogłaszał Konkursy objęte kontrolą 
NIK w ramach FIO, PROO i ROHiS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
sporządzone były także umowy zawarte z beneficjentami w ramach 
wspomnianych konkursów. Środki na realizację zlecanych zadań 
przekazywane były beneficjentom z właściwych źródeł, terminowo 
i w wysokości określonej w umowach. Instytut prawidłowo realizował też 
zadania dysponenta Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 
oraz zadania Instytucji Zarządzającej Funduszem Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, a także prawidłowo zrealizował swój plan 
finansowy na 2018 r. W okresie objętym kontrolą, Instytut wypełniał także 
obowiązki nadzorcze nad organizacjami pożytku publicznego. 

Kontrola NIK wykazała jednak, że NIW nie w pełni prawidłowo wywiązywał się 
z części obowiązków związanych ze zlecaniem zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym oraz z ich rozliczaniem. Negatywna ocena NIK 
dotyczy w szczególności: 

• braku w Regulaminach Konkursów dotyczących FIO, PROO i ROHiS 
niektórych wymaganych informacji i dokumentów,  

• braku precyzyjnych zasad wyboru ofert umieszczonych na listach 
rezerwowych w programie FIO, 

• zawarcia dopiero po wykonaniu zadania, umów o dzieło z pięcioma 
ekspertami oceniającymi oferty pod względem merytorycznym (w programie 
ROHiS), tj. już po dokonaniu przez nich tych ocen, 

• nierzetelnym odbiorze prac ekspertów oceniających oferty FIO, co 
skutkowało w dwóch przypadkach koniecznością zwiększenia kwoty dotacji 
zleceniobiorcom, których oferty zostały niewłaściwie ocenione przez 
ekspertów, 

• nierzetelnego sporządzania przez Komisje Konkursowe, powołane do 
oceny ofert w programie FIO, protokołów z prac, tj. podawania w nich jedynie 
ogólnego uzasadnienia wyboru ofert po zmianie punktacji dokonanej przez 
Komisje, 

• nieterminowego zatwierdzania rozliczenia dotacji w przypadku czterech 
z siedmiu skontrolowanych dotacji. 

  

                                                      
8 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Zarządzanie programami wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego uchwalonymi przez 
Radę Ministrów 

1.1 Warunki realizacji przez Instytut zadań na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

1. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
utworzony 28 października 2017 r. na mocy ustawy o NIW, jest agencją 
wykonawczą9 właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Nadzór nad 
Instytutem sprawuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
(dalej: Przewodniczący Komitetu). Organami NIW są Dyrektor Instytutu oraz Rada 
Narodowego Instytutu, powołane przez Przewodniczącego Komitetu. 

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Instytutu określa statut stanowiący 
załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego10. 

W okresie objętym kontrolą NIW był Instytucją Zarządzającą11 dla czterech 
programów, tj.: 

 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-202012, 

 Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych13, 

 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich14, 

 Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 2018-203015. 

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. w NIW zatrudnionych było 56 osób, 
co stanowiło 93,3% zatrudnienia planowanego w ustawie budżetowej na rok 201916. 
W komórkach organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za proces udzielania 
dotacji, rozliczania monitorowania i kontroli, tj. w: Biurze Programu FIO, Biurze 
Programów WRSO, Biurze Programu Korpus Solidarności oraz w Biurze Organizacji 
Pożytku Publicznego zatrudnione były 32 osoby. Kadra pracownicza NIW składała 
się zarówno z osób z rocznym doświadczeniem zdobytym podczas staży 
i wolontariatów jak i osób z kilkuletnim stażem zawodowym. Dyrektor NIW wyjaśnił, 
że aktualnie obsada kadrowa była wystarczająca. 

NIW organizował dla pracowników szkolenia związane z udzielaniem, rozliczaniem, 
monitorowaniem i kontrolą udzielania dotacji. Pracownicy brali też udział 
w szkoleniach ogólnorozwojowych dotyczących m.in. komunikacji zespołowej, 
ochrony danych osobowych oraz radzenia sobie ze stresem.  

 (akta kontroli str. 8-15, 61-65, 1544-1548) 

                                                      
9 W rozumieniu art. 21 ust. 1 ufp. 
10 Dz. U. 2018 r. poz. 989. 
11 Dla wymienionych programów nie powołano Instytucji Wdrażających. 
12 Przyjęty uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. 
13 Przyjęty uchwałą Nr 138/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. 
14 Przyjęty uchwałą Nr 104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. 
15 Przyjęty uchwałą Nr 137/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. 
16 Załącznik nr 11 Tabela nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198). 
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2. NIW wywiązując się z obowiązków realizacji działań na rzecz wspierania rozwoju 
wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego RP określonych 
w art. 24 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o NIW, podejmował działania polegające głównie 
na organizowaniu konkursów, w ramach których zlecał zadania organizacjom 
pozarządowym, w tym zadania związane ze wzmacnianiem potencjału organizacji 
pozarządowych, a także ze wspieraniem oddolnej aktywności obywatelskiej. NIW 
podejmował także działania informacyjne i edukacyjne polegające m.in. na: emisji 
filmów z realizacji projektu FIO, organizowaniu konferencji i spotkań informacyjnych 
dla przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej, których celem 
była wymiana doświadczeń odnośnie realizacji projektów związanych z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce jak i za granicą, stworzeniu strony 
internetowej, która stała się centralnym narzędziem komunikacyjnym dla organizacji 
pozarządowych oraz utworzeniu kanałów komunikacji w mediach 
społecznościowych17. Instytut współpracował z podmiotami zagranicznymi 
i krajowymi poprzez współorganizowanie i udział w konferencjach i seminariach, 
takich jak np.: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi (3 kwietnia 2019 r.), Warszawskie seminarium międzynarodowe 
(28 czerwca 2019 r.), Kongres Poradnictwa w Warszawie (1 lipca 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 13, 1522-1525, 1735-1738) 

3. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy o NIW Dyrektor Instytutu wywiązał się 
z obowiązku przygotowania projektu rocznego planu działalności NIW na 2018 r. 
i z obowiązku jego przedstawienia do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komitetu. 
Plan działalności NIW na rok 2018 został przedłożony w dniu 21 lutego 2018 r. 
Radzie Instytutu, która w tym samym dniu pozytywnie go zaopiniowała (uchwała 
nr 3/2018). Przewodniczący Komitetu zatwierdził powyższy plan 28 marca 2018 r. 
Kwestia sporządzenia planu działalności na 2019 r. została opisana w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

4. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 3 ustawy o NIW Dyrektor Instytutu przygotował roczne 
sprawozdanie z działalności Instytutu za 2018 r., które zawierało wymagane 
informacje w szczególności m.in. o stopniu realizacji poszczególnych zadań oraz 
wykorzystania środków finansowych na ich realizację. Sprawozdanie to, 
po uzyskaniu opinii Rady Instytutu18, zostało przekazane do zatwierdzenia 
Przewodniczącemu Komitetu w dniu 19 czerwca 2019 r., tj. w terminie określonym 
w art. 8 ust. 7 ustawy o NIW. 

(akta kontroli str. 1515-1549) 

5. Z analizy dokumentacji wynikało, że do sierpnia 2019 r. NIW dysponował pięcioma 
raportami z badań i analiz ewaluacyjnych19. Dyrektor NIW 19 czerwca 2019 r. 
przedstawił Radzie Instytutu informację o wynikach ewaluacji programów wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do czego był zobowiązany na podstawie 
art. 25 ust. 4 ustawy o NIW. W informacji tej zawarto m.in., że zgodnie z zapisami 
Programu FIO zlecono przeprowadzone badania i analizy ewaluacyjne, w wyniku 
których opracowano pięć raportów z ich badań. Wskazano także, iż trwa procedura 

                                                      
17 Uruchomiono profile NIW-CRSO w mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube. 
18 Uchwała nr 7/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.  
19 W myśl art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o NIW, Instytut ma obowiązek prowadzić ewaluację programów wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w trakcie ich trwania, która ma na celu określenie czy realizacja programów prowadzi 
do osiągnięcia założonych celów oraz czy jest zgodna z celami polityki państwa w przedmiotowym zakresie oraz po 
zakończeniu ich realizacji odnośnie oceny stopnia realizacji celów lub określenia przyczyn ich nieosiągnięcia. 
Ewaluację, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o NIW, należy prowadzić zgodnie z harmonogramami przewidzianymi 
w tych programach. 
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mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi badanie ewaluacyjne20, 
do końca 2019 r. 

W kwestii prowadzenia ewaluacji innych programów Dyrektor NIW wyjaśnił, że 
ze względu na wczesną fazę wdrażania programów PROO i Korpus Solidarności 
przeprowadzenie pierwszych ewaluacji będzie możliwe dopiero na etapie ich 
wdrażania oraz po zakończeniu projektów. W kwestii ROHiS podał, że 
przeprowadzenie ewaluacji zaplanowano od grudnia 2019 r. do marca 2020 r.21.  

 (akta kontroli str. 1004-1007, 1445-1446, 1576-1582) 

6. Instytut nie korzystał z możliwości określonej w art. 24 ust. 6 ustawy o NIW i nie 
uczestniczył w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych 
w perspektywie 2014-202022 oraz nie przystąpił do programów lub projektów 
współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, 
tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

7. Zgodnie z pkt 7.1 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 
oraz pkt. 3.6 Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich 
i Skautowych na lata 2018 - 2030, NIW ustalił roczne plany finansowe dla programu 
ROHiS i PROO, które zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu.  

(akta kontroli str. 1512-1514) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przedłożeniu23 do zatwierdzenia planu 
działalności NIW na 2019 r. Przewodniczącemu Komitetu po 167 dniach od terminu 
wskazanego w art. 8 ust. 6 ustawy o NIW. Jak wyjaśnił Dyrektor NIW przyczyną 
niedotrzymania terminu było rozpoczęcie planowania działań i zadań na 2019 r. 
dopiero na koniec 2018 r. ze względu na rozpoczęcie funkcjonowania i proces 
budowania struktur i procedur NIW-CRSO w 2018 r. oraz przyjęcie dwóch 
kluczowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez 
Radę Ministrów w IV kwartale 2018 r. 

(akta kontroli str. 29-60, 1008-1012) 

W ocenie NIK proces budowania struktur i procedur NIW nie może usprawiedliwiać 
niezrealizowania obowiązku wynikającego z ustawy, dotyczącego terminu 
sporządzania dokumentów, w tym planu działalności. 

 

1.2 Prawidłowość zlecania zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i ich rozliczanie oraz efekty realizacji tych 
zadań 

W okresie objętym kontrolą NIW przeprowadził siedem konkursów na realizację 
zadań publicznych. 

                                                      
20 Pn. Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020. 
21 Zgodnie z harmonogramami określonymi w programach ROHiS i PROO, ewaluacja w trakcie trwania projektu zostanie 

przeprowadzona w cyklach dwuletnich, z czego pierwsza planowana jest w 2020 r. Dla Programu Korpus Solidarności 
ewaluacja przewidziana po pierwszej fazie Programu 2018-2019. 

22 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.). 

23 Pismo z dnia 12 marca 2019 r. znak NIW-BP.3.1.2019.AP. Plan działalności NIW na 2019 r. został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Instytutu uchwałą nr 1/2019, w dniu 8 marca 2019 r. i zatwierdzony przez 
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w dniu 12 marca 2019 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. zostały przeprowadzone konkursy w ramach dwóch programów24:  

 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (edycja 2018), 
w wyniku którego zostało zawartych 539 umów na łączną kwotę 90 706,8 tys. zł, 

 Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich 
i Skautowych, w wyniku którego zostało zawartych siedem umów na łączną 
kwotę 31 345,0 tys. zł. 
 

W 2019 r. zostały przeprowadzane konkursy w ramach czterech programów: 

 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (edycja 2019), 
w wyniku którego zawarto 212 umów na łączną kwotę 38 492,1 tys. zł,  

 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (priorytet 5. 
Wsparcie doraźne), w wyniku którego zawarto 58 umów na łączną kwotę 
466,4 tys. zł, 

 Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 
2018-2030 (Korpus Solidarności) oraz konkursu uzupełniającego, w wyniku 
których zawarto 15 umów na łączną kwotę 2 619,7 tys. zł.  

W 2019 r. przeprowadzono także konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 (priorytet 1a). Na dzień 31 sierpnia 2019 r. umowy 
nie zostały podpisane. 

 (akta kontroli str. 1015) 
Badaniem objęto prawidłowość przeprowadzenia zlecenia zadań publicznych, 
rozliczenie oraz efekty realizacji tych zadań w ramach czterech konkursów25 
i ustalono, że: 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 udpp, konkursy w ramach FIO ogłoszone były na co 
najmniej 21 dni przed terminem składania ofert, Konkursy w ramach PROO i Korpus 
Solidarności były przeprowadzone na podstawie rozporządzenia z dnia 8 listopada 
2018 r., który nie określał terminów (ROHiS był konkursem zamkniętym, a termin 
składania wniosków został określony na 13 dni w Regulaminie Konkursu). 
Ogłoszenia konkursów zawierały informacje wskazane w art. 13 ust. 2 udpp i były 
publikowane w BIP i w siedzibie Instytutu. Poddane badaniom Regulaminy 
Konkursów nie zawierały wszystkich informacji określonych w art. 30 ust. 3 ustawy 
o NIW oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2018 r. w szczególności 
informacji dotyczących:  

 wzoru umowy (konkurs FIO edycja 2018 i 2019, PROO, ROHiS), 

 kwoty maksymalnego poziomu dofinansowania wniosku (konkurs ROHiS), 

 wskazania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie 
(PPOO).  

Szerzej opisano w pkt 1 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Analiza Regulaminów FIO edycja 2018 i 2019 wykazała, że nie wskazano w nich 
precyzyjnych zasad wyboru ofert umieszczonych na listach rezerwowych. Powyższą 
kwestię opisano w pkt 2 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W Regulaminie Konkursu ROHiS nie wskazano formy i sposobu udzielenia 
wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, o czym stanowi art. 30 
ust. 3 pkt 9 ustawy o NIW. Taka informacja została zamieszczona tylko 
w ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej NIW. 

 (akta kontroli str. 116-167, 685-735, 864-886, 971-1003, 1164-1167) 

2. Do oceny ofert pod względem merytorycznym zostali powołani eksperci26, którzy 
w celu uniknięcia konfliktu interesów składali oświadczenia o bezstronności27. 

                                                      
24 Według danych na 31 sierpnia 2019 r. (dotyczy wymienionych konkursów przeprowadzonych w 2018 r. i 2019 r.). 
25 Badaniem objęto konkursy: FIO edycja 2018 i edycja 2019, ROHiS, PROO.  
26 Z ekspertami zostały podpisane umowy o dzieło (w ramach FIO i ROHiS). 
27 Oświadczenia stanowiły załączniki do umów zawartych z ekspertami.  
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Sposób zawarcia umów i wykonywanie zadań przez ekspertów opisano w pkt 3, 4 
i 5 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1016-1076, 1282-1285, 1362-1424, 1722-1732) 

 

3. Do opiniowania ofert w ramach FIO edycja 2018 i edycja 2019, zostały powołane 
Komisje Konkursowe28 w skład których wchodzili przedstawiciele NIW, osoby 
wskazane przez organizacje pozarządowe oraz eksperci. Zgodnie z Regulaminami 
Komisji Konkursowych do zadań Komisji m.in. należała analiza i ocena ofert oraz 
przedłożenie Dyrektorowi NIW opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną 
listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. W tym celu Komisje na podstawie 
ocen ekspertów sporządzały opinie, o których mowa w § 1 Regulaminów Komisji 
Konkursowych29 oraz ustalały ostateczną punktację i propozycję ostatecznej kwoty 
dotacji. Sposób dokumentowania prac Komisji Konkursowych opisano 
w pkt 6 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 168-175, 736-750) 

4. Badanie próby pięciu kart ocen merytorycznych ofert sporządzonych przez 
ekspertów (ROHiS) wykazało, że w kartach tych podano jedynie ogólną liczbę 
punktów, bez wskazania liczby punktów cząstkowych w ramach każdego z pięciu 
kryteriów. Było to niezgodne ze wzorem wypełnienia karty oceny merytorycznej. 
Dyrektor NIW wyjaśnił, że: Z przyczyn technicznych wskutek aktualizacji Systemu 
Obsługi Dotacji30 w momencie wydruku kart, w dniu 6 czerwca 2019 r. nie były 
widoczne liczby punktów cząstkowych. Problem ten zgłoszono wykonawcy systemu, 
który usunął błąd.  

(akta kontroli str. 1016-1076, 1085-1121) 

5. Badanie dokumentacji 10 projektów31 wykazało, że zostały one zatwierdzone do 
dofinansowania zgodnie z wymaganymi dla danego konkursu rekomendacjami. 
Zgodnie z Regulaminami Konkursów (FIO edycja 2018 i 2019, PROO i ROHiS) przy 
ocenie ofert beneficjentów brano pod uwagę kryteria określone 
w art. 30 ust. 4 ustawy o NIW oraz w ogłoszeniu. Wyłonione w konkursach projekty, 
objęte badaniem NIK, wpisują się w działania określone w Rządowych Programach 
FIO i ROHiS oraz w działania określone w art. 88a ustawy o grach hazardowych (PROO). 

6. Badanie 10 umów zawartych z beneficjentami32 wykazało, że zostały one 
sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań33 i zawierały elementy określone 
w art. 151 ufp. Umowy na realizację projektów zawierane były na okres do dwóch lat 
i były podpisywane bez zbędnej zwłoki, z wyjątkiem trzech umów podpisanych 
w terminie od 57 do 82 dni po ogłoszeniu wyników konkursu ofert. Dyrektor Instytutu 
wyjaśnił, że przyczyną podpisania umów w wyżej wskazanym terminie były m.in. 
zmiany dokonywane przez beneficjentów w zakresie kosztorysów i harmonogramów 
w związku z niższą kwotą przyznanych dotacji. 

                                                      
28 W przypadku pozostałych konkursów (PROO i ROHiS) Regulaminy Konkursów nie przewidywały powołania Komisji 

Konkursowych. Wybór był dokonywany przez pracowników NIW (PROO) oraz przez pracowników NIW przy udziale 
ekspertów (ROHiS).  

29 Regulaminu Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w ramach FIO edycja 2018 i edycja 2019. 
30 System Obsługi Dotacji (Generator Wniosków) - narzędzie teleinformatyczne, umożliwiające Wnioskodawcy 

utworzenie indywidualnego profilu w systemie informatycznym oraz złożenie i obsługę wniosku o dotację, składanego 
w Konkursie. 

31 Dokumentacja związana z czterema umowami realizowanymi z FIO edycja 2018, z trzema umowami realizowanymi 
z ROHiS oraz trzema umowami realizowanymi z PROO. 

32 Wymienionych w przypisie nr 31. 
33 Dz. U. z 2016 r. poz. 1300. 
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7. Badanie dokumentacji dotyczącej 10 projektów34 wykazało, że środki finansowe 
na realizację zadań zostały przekazane terminowo, w kwotach wynikających 
z umów (w przypadku umów zawartych z PROO nie wskazano terminów 
przekazywania dotacji - ustalono, że dotacje były przekazywane od jednego 
do trzech dni od podpisania umowy) i pochodziły ze źródeł wskazanych 
w poszczególnych programach35.  

 (akta kontroli str. 249-683, 904-962, 1762) 

8. Stosownie do art. 15 ust 2j udpp oraz § 16 i § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
z 8 listopada 2018 r., rankingi ofert przyjętych do realizacji zostały opublikowane 
na stronie internetowej NIW, w BIP i siedzibie Instytutu, a ogłoszenie o wynikach 
konkursu zawierało elementy określone w art. 15 ust. 2h udpp. 

(akta kontroli str. 197, 210-222, 770-797, 898-903, 971-978, 1280-1281) 

9. W okresie objętym kontrolą NIW nie wzywał beneficjentów, którzy otrzymali dotacje, 
do złożenia sprawozdań częściowych oraz nie wystąpiły przypadki rozwiązania 
umów z winy zleceniobiorcy. NIW nie przeprowadzał u beneficjentów planowych 
kontroli realizacji powierzonych zadań publicznych. Badanie dokumentacji 
z realizacji siedmiu umów z realizacji projektów36 wykazało, że beneficjenci, których 
projekty objęto badaniem, złożyli sprawozdania w terminach wskazanych 
w umowach. Sprawy zatwierdzania rozliczenia dotacji przez NIW opisano szerzej 
w pkt 7 i 8 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1168-1182) 

10. Stosownie do art. 15 ust. 2f udpp do członków Komisji Konkursowej biorących udział 
w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego37, dotyczące wyłączenia pracownika. Zgodnie 
z zarządzeniami z dnia 30 kwietnia 2018 r. i 18 lutego 2019 r.38, Przewodniczący 
Komisji Konkursowej39 sporządzał listę członków Komisji, po uprzednim odebraniu 
od nich oświadczenia, że nie zachodzą w ich przypadku przesłanki, o których mowa 
w art. 15 ust. 2f udpp. W ww. oświadczeniach członkowie Komisji deklarowali, 
iż powstrzymają się od udziału w pracach Komisji Konkursowej, której przedmiotem 
będą wnioski w przypadku których, co do ich osoby, zachodzą przesłanki określone 
w art. 15 ust. 2f udpp, w szczególności gdy pozostają z oferentami/osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających lub organów nadzoru oferentów lub 
osobami w inny sposób powiązanymi z oferentami gospodarczo lub na podstawie 
stosunku pracy/innego podobnego stosunku, w takich relacjach jak małżeństwo, 
pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, przysposobienie, opieka lub 
kuratela, konkubinat, nadrzędność służbowa jak również w innych relacjach 
mogących budzić wątpliwości, co do ich bezstronności przy ocenie ofert40. 
Sporządzoną w tym trybie listę członków Komisji Konkursowych, Przewodniczący 
przedstawiał do zatwierdzenia Dyrektorowi NIW41. 

                                                      
34 Wymienionych w przypisie nr 31. 
35 Środki na FIO pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, na PROO z Funduszu WRSO, na ROHIS z dotacji 

celowej z budżetu państwa. 
36 W ramach edycji FIO 2018 umowy nr: 88_I/2018, 449_I/2018, 501_I/2018 502_I/2018, w ramach PROO umowy 

nr: PROO5/1/2019, PROO5/16/2019, PROO5/17/2019. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.  
38 Zarządzenie Nr 1/04/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert 
złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020 oraz zarządzenie Nr 1/2/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego z 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania 
ofert złożonych w edycji 2019 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020. 

39 Kierownik Biura Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  
40 Dalej: oświadczenie. Oświadczenie członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia 

30 kwietnia 2018 r. oraz zarządzenia z dnia 18 lutego 2019 r.  
41 Zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zarządzenia z dnia 18 lutego 2019 r. 



 

11 

Ustalono, że w pracach Komisji Konkursowych FIO edycja 2018 i 2019 brało udział 
sześć osób, które były powiązane z organizacjami biorącymi udział w konkursie. Na 
podstawie przekazanej dokumentacji oraz ogólnodostępnych rejestrów42 ustalono, 
że Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach FIO edycja 
2018 Priorytet 1 i 4, z dnia 29 maja 2018 r. rekomendowała do dofinansowania 
ofertę organizacji43, której członek zarządu wchodził jednocześnie w skład tej 
Komisji jako ekspert FIO 2018 r. W skład ww. Komisji Konkursowej wchodził także 
prezes zarządu federacji, do której należał jeden z oferentów44. Ustalono także, 
iż w skład Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach FIO 
edycja 2019 Priorytet 2-4, z dnia 29 marca 2019 r., wchodzili: wiceprezes45, dwóch 
prezesów46 oraz członek zarządu47 czterech innych oferentów. 

Członkowie Komisji Konkursowych zostali powołani odpowiednio zgodnie 
z zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz z dnia 18 lutego 2019 r. i złożyli 
stosowne oświadczenia. Żaden z ww. członków Komisji Konkursowej, na etapie 
oceny merytorycznej poprzedzającej ustalenie list rankingowych nie oceniał jako 
ekspert oferty podmiotu, z którym był związany. Nie stwierdzono także, aby 
ww. osoby poprzez swój udział w Komisjach Konkursowych wpłynęły na ocenę ofert 
tych oferentów.  

W wyjaśnieniach Dyrektor NIW wskazał m.in, iż (…) podstawowym instrumentem 
zapewnienia bezstronności członków Komisji Konkursowej oraz ekspertów są 
składane przez te osoby oświadczenia bazujące na zaufaniu społecznym instytucji 
publicznej do obywateli. Stwierdził ponadto, że weryfikacja powiązań ekspertów oraz 
członków Komisji Konkursowych nie jest w pełni możliwa, ponieważ podmiotami 
uprawnionymi do udziału w konkursach są także podmioty podlegające wpisowi 
do rejestrów, które nie są ogólnodostępne np. do rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzonego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Przed 
posiedzeniami Komisji Konkursowych FIO edycja 2018 i 2019 nie sprawdzano 
ewentualnych powiązań pomiędzy oferentami wymienionymi na liście rankingowej 
i rezerwowej oraz członkami Komisji wybranymi do oceny ofert. 

Przepisy udpp, ustawy o NIW, regulaminy obu edycji konkursów FIO oraz 
zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. i z dnia 18 lutego 2019 r. nie obligowały NIW 
do podjęcia dodatkowej aktywności poza odebraniem od ww. członków Komisji 
oświadczeń, niemniej zdaniem NIK, w celu dochowania odpowiednich standardów 
przy wyborze projektów do dofinansowania, należy rozważyć wypracowanie w NIW 
procedur eliminujących możliwość wystąpienia konfliktu interesów w Komisjach 
Konkursowych. 

(akta kontroli str. 856-863) 

11. W okresie objętym kontrolą w NIW nie stwierdzono zaległości z tytułu 
niewyegzekwowanych kwot dotacji podlegających zwrotowi. 

(akta kontroli str. 1015) 

12. Efektem realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych zlecanych 
przez NIW było między innymi przeprowadzenie zwiększonej liczby szkoleń, 
warsztatów i innych form kształcenia m.in. z pierwszej pomocy medycznej 
i ratownictwa, krótkofalarstwa i łączności, kursów instruktorskich, w których wzięło 
udział ponad 50 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych w organizacjach 
harcerskich i skautowych, organizowanie rajdów i obozów np. Zlot ZHP Gdańsk 

                                                      
42 https://rejestr.io/ oraz https://ekrs.ms.gov.pl/.  
43 Poz. 16 na Liście rankingowej – Priorytet 4 FIO 2018, kwota dotacji 87,5 tys. zł.  
44 Poz. 8 na Liście rankingowej – Priorytet 4 FIO 2018, kwota dotacji 42,3 tys. zł. 
45 Poz. 28 na Liście rankingowej – Priorytet 3 FIO 2019, kwota dotacji 62,8 tys. zł. 
46 Poz. 73 na Liście rezerwowej – Priorytet 4 FIO 2019 oraz poz. 1660 na Liście rezerwowej Priorytet 2 FIO 2019. 
47 Poz. 5 na Liście rankingowej – Priorytet 4 FIO 2019, kwota dotacji na rok 2018 i 2019 łącznie 268,2 tys. zł. 

https://rejestr.io/
https://ekrs.ms.gov.pl/
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2018, w którym wzięło udział ponad 14 tys. uczestników, 12,5 tys. harcerzy 
i harcerek oraz 5,5 tys. gości z Polski i całego świata48 (ROHiS), przeprowadzenie 
spotkań dla seniorów w ramach kampanii Stop manipulacji – nie kupuj na 
prezentacji, organizowanie konkursów oraz wydawanie publikacji związanych 
z rocznicą odzyskania niepodległości (FIO).  

(akta kontroli str. 1442-1444) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Regulaminach Konkursów (FIO edycja 2018 i edycja 2019) nie zamieszczono 
wzoru umowy na realizację zadania, co stanowiło naruszenie art. 30 ust. 3 pkt 5 
ustawy o NIW. W Regulaminie Konkursu (PROO) nie zamieszczono wzoru umowy 
o dofinasowanie oraz nie wskazano dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy 
o dofinasowanie zadania, co było niezgodne § 4 ust. 3 pkt 4 i 10 rozporządzenia 
z dnia 8 listopada 2018 r. W Regulaminie Konkursu (ROHiS) nie zawarto wzoru 
umowy o dofinasowanie oraz kwoty maksymalnego poziomu dofinansowania 
wniosku, co stanowiło naruszenie art. 30 ust. 3 pkt 5 i 7 ustawy o NIW. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że wzór umowy na realizację zadań wynikał 
z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (FIO). Odnośnie 
ROHiS podał, iż Załącznikiem do Regulaminu konkursu (…) jest wzór umowy 
na realizację zadania. Elektroniczna wersja umowy przygotowywana jest przez NIW 
i przekazywana Wnioskodawcy za pośrednictwem Generatora Wniosków. 
W regulaminie konkursu w rozdziale 8.3 wskazano, że wysokość dotacji uzależniona 
będzie od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta. Organizacje 
harcerskie, które mogłyby złożyć wniosek w konkursie, skupione pod Protektoratem 
Prezydenta RP charakteryzują się dużą rozbieżnością zasobów kadrowych 
i materialnych (…) Podobnie należało założyć, w stosunku do organizacji spoza 
Protektoratu, które zwykle są małymi organizacjami, że i one nie zdecydują się 
na realizację wszystkich zadań opisanych w Programie (…) Wskazanie 
maksymalnej kwoty dotacji mogłoby nie pozwolić na realizację tych zadań przez 
duże organizacje. Odnośnie PROO podał, że Regulamin Konkursu w ramach 
priorytetu 5 zawiera elementy, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 i 10 
rozporządzenia z dnia 8 listopada 2018 r. tj. wzór umowy o dofinansowanie oraz 
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wzór umowy 
o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

(akta kontroli str. 123-167, 692-735, 812-855, 864-893, 979-1002) 

W ocenie NIK niezałączenie przez NIW wszystkich wymaganych elementów 
w regulaminach konkursów stanowi naruszenie przepisów określonych zarówno 
w ustawie o NIW jak i rozporządzeniu z 18 listopada 2018 r. Należy wskazać, 
iż w przypadku PROO faktycznie w Regulaminie wskazano, że załącznik 
nr 3 stanowi wzór umowy, lecz tego załącznika nie zamieszczono na stronie NIW jak 
w przypadku innych załączników. 

2. W Regulaminach Konkursu FIO edycja 2018 i edycja 2019 nie sprecyzowano zasad 
wyboru ofert, które zostały umieszczone na liście rezerwowej. Stosownie do 
zapisów zawartych w Regulaminach Konkursów NIW sporządza listę ofert 
rezerwowych spośród ofert na liście rankingowej, które nie otrzymały 
dofinansowania, uszeregowane zgodnie z uzyskaną punktacją w ramach oceny, 
natomiast w ramach kompetencji Dyrektora NIW pozostaje możliwość zwiększenia 
dofinansowania lub przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na 

                                                      
48 W ramach jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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liście ofert rezerwowych – do limitu49 do wysokości kwoty50 uwolnionych środków 
(m. in. w wyniku rezygnacji z realizacji zadania, rezygnacji z części dofinansowania, 
oszczędności).  

Na sporządzonej przez NIW liście rezerwowej w ramach priorytetu nr 2 FIO edycja 
2018 znajdowało się 1236 ofert, które otrzymały od 123 do 218 punktów z kolei na 
liście rezerwowej w ramach priorytetu nr 3 znajdowało się 329 ofert, które otrzymały 
od 128 do 219 punktów. Kontrola NIK wykazała, że decyzjami Dyrektora NIW, 
tj. Decyzją Nr 1 z dnia 30 lipca 2018 r. i Decyzją Nr 2 z dnia 13 listopada 2018 r., 
zostały udzielone dotacje dla sześciu podmiotów znajdujących się na liście ofert 
rezerwowych. W uzasadnieniu do tych decyzji podano m.in., że podmioty ponownie 
zadeklarowały gotowość do realizacji zadań określonych w ofertach, a przy 
dofinansowaniu brano pod uwagę czy oferta mieści się w ramach kluczowych dla 
interesu publicznego polityk publicznych, czy zakłada realizację tematu szczególnie 
ważnego z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz czy projekt 
może być zrealizowany w czasie krótszym niż przewidziano w ofercie. Dotacje 
zostały przyznane podmiotom, które uzyskały od 182 do 212 w ramach priorytetu 2 
oraz ofercie, która uzyskała 213 punktów w ramach priorytetu 3. W efekcie dotacje 
nie zostały przyznane podmiotom, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. 
Analogiczna sytuacja wystąpiła w wyniku Decyzji nr 1 z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
wydanej w ramach FIO edycja 2019, mocą której przyznano dofinansowanie trzem 
ofertom, które zgodnie z listami rankingowymi w ramach priorytetów 3 i 4 uzyskały 
odpowiednio niższą liczbę punktów. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że zgodnie z Regulaminami konkursów – w ramach 
kompetencji Dyrektora NIW-CRSO pozostaje możliwość (…) przyznania 
dofinansowania dla projektów znajdujących się na liście ofert rezerwowych. (…) 
Rozwiązanie to jest zasadne gdyż przedmiotowe środki są dostępne po 
rozstrzygnięciu konkursu. Część organizacji, otrzymując informacje o braku 
dofinansowania w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie podejmuje się realizacji 
projektu w związku z czym rozpoczęcie ich realizacji po kilku miesiącach (…) nie 
pozwoliłoby na wykonanie zadania w planowej skali czy terminie. W związku 
z powyższym (…) podejmując rozstrzygnięcie co do rozdysponowania środków 
uwolnionych bierze pod uwagę gotowość organizacji do realizacji projektów przy 
zmienionych warunkach. Dofinansowanie ofert zgodnie z kolejnością listy 
rezerwowej doprowadziłoby do sytuacji, w której należałoby przyznać dotację 
projektom na kilka dni/tygodni przed ich zakończeniem (…). Co więcej środki 
uwalniają się w różnych kwotach i priorytetach. (…). W efekcie, uwolnione środki 
mogą być niewystarczające do dofinansowania projektów zgodnie z listą rezerwową, 
natomiast mogą być wystarczające do dofinansowania ofert o niższych kwotach 
dotacji.  

(akta kontroli str. 123-167, 198-204, 223-235, 692-735, 812-822, 1438-1444, 1717-1721) 

NIK nie kwestionuje prawa do udzielania przez Dyrektora NIW dotacji podmiotom 
znajdującym się na liście rezerwowej. Zastrzeżenie budzi fakt, że w Regulaminach 
Konkursów nie sprecyzowano zasad wyboru tych ofert. Przede wszystkim 
Regulaminy nie precyzują, które czynniki decydowały o tym, iż Dyrektor NIW mógł 
wybrać ofertę z ww. listy z pominięciem kolejności jaką wyznaczała uzyskana 
punktacja. Przesłanki, leżące u podstaw wyboru danej oferty powinny być jasne, 
tj. przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich oferentów tak, aby zapewnić realizację 
zasady uczciwej konkurencji i jawności, o której mowa art. 5 ust. 3 udpp. W ocenie 
NIK dla zachowania zasady jawności i pełnej bezstronności wyboru zadań do 

                                                      
49 Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO edycja 2018. 
50 Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO edycja 2019. 
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realizacji wskazane jest określenie w Regulaminach Konkursów jasnych 
i precyzyjnych zasad wyboru ofert z list rezerwowych.  

3. Badanie pięciu umów o dzieło z ekspertami (których przedmiotem była ocena 
merytoryczna wniosków składanych przez beneficjentów w ramach ROHiS), 
wykazało nierzetelność działań NIW, gdyż zawarcie umów w formie pisemnej 
nastąpiło 11 grudnia 2018 r. natomiast ocena merytoryczna wniosków przez 
ekspertów związanych tymi umowami została dokonana już w listopadzie 2018 r., 
tj. przed podpisaniem umów.  

W powyższej kwestii Dyrektor NIW stwierdził m.in., że (…) Równolegle prowadzone 
były prace w NIW-CRSO związane z przygotowaniem wzoru umowy z ekspertami. 
Wzór umowy został przedstawiony ekspertom podczas szkolenia 27 listopada 
2018 r. Wtedy też eksperci wypełnili umowy i je podpisali. Mając na uwadze zasady 
finansowania beneficjentów ustalone w Programie i regulaminie ROHiS, 
za priorytetowe uznane zostało ogłoszenie wyników konkursu i przygotowanie umów 
z beneficjentami, tak aby środki finansowe zostały zakontraktowane w 2018 r. 
Rzetelność działań wymaga, aby umowy były zawierane na piśmie przed 
wykonaniem zadania, w tym przypadku dokonywaniem ocen ofert, aby uniknąć 
wątpliwości przy odbiorze dzieła, w tym wysokości kwoty zapłaty. Ponadto zawarcie 
umowy w formie pisemnej potwierdza, że dane zobowiązanie zostało zaciągnięte 
w ramach planu finansowego jednostki, tj. potwierdza, że środki na pokrycie tego 
zobowiązania są ujęte w planie. 

4. Badanie oświadczeń o bezstronności, składanych przez pięciu ekspertów w ramach 
ROHiS wykazało, że w jednym przypadku ekspert złożył oświadczanie po dokonaniu 
oceny merytorycznej wniosków. Dyrektor NIW wyjaśnił m.in., że (…) wynikało 
z niewłaściwego zrozumienia przez eksperta konieczności wypełnienia niezbędnych 
dokumentów, a ponieważ oświadczeniem została potwierdzona bezstronność, nie 
zachodziła potrzeba unieważnienia czynności przez niego dokonanych.  

(akta kontroli str. 1016-1076, 1085-1094, 1282-1285) 
 

5. Nierzetelny odbiór przez NIW prac wykonywanych przez ekspertów w ramach FIO 
edycja 2018. Ustalono, że w przypadku dwóch ofert51 po zakończeniu konkursu 
Dyrektor NIW podjął decyzję52 o zwiększeniu dofinansowania dwóch projektów 
wskazując, że: Decyzja o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadania 
publicznego (…) wynika z błędów ekspertów poczynionych na etapie oceny 
merytorycznej. Ustalono, że mimo popełnienia przez ekspertów błędów, 
w protokołach zdawczo-odbiorczych wykonanie prac ekspertów oceniono bez 
zastrzeżeń. Należy dodać, że zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, pracownicy NIW 
byli zobowiązani do monitorowania jakości pracy eksperta w tym terminowości, 
jakości merytorycznej uzasadnień czy wystąpienia potencjalnych błędów. 

Odnośnie oceny pracy ekspertów Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że (…) eksperci 
w swojej ocenie zakwestionowali część wydatków znajdujących się w kosztorysie 
oferty. W wyniku zaproponowanej redukcji kosztów przez ekspertów w obu ofertach, 
proponowana kwota dofinansowania w roku 2019  została zmniejszona poniżej 
20 000  zł, czyli minimalnego poziomu o jaki mogli wnioskować oferenci na dany rok. 
Jednocześnie te oferty zostały ocenione bardzo wysoko, co pozwoliło na ich 
dofinansowanie. Podał również, że Zakwestionowanie kosztów w kosztorysie oferty 
jest zawsze wynikiem subiektywnej oceny ekspertów i co do zasady nie jest 
błędem (…) Eksperci mieli prawo zredukować koszty, dlatego też nie zostało to 
potraktowane jako błąd eksperta w protokole zdawczo – odbiorczym. Dodał 
ponadto, że weryfikacja wszystkich kart ocen, z racji skali nie jest możliwa 

                                                      
51 Oferty 147 i 2396. 
52 Decyzja Nr 2 z dnia 13 listopada 2018 r. 
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w terminie przed rozstrzygnięciem konkursu. Dokonywana jest ona już po odbiorze 
pracy ekspertów. 

(akta kontroli str. 223-226, 1077-1084, 1358-1374) 
Zdaniem NIK podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych bez uwag świadczy 
o braku prawidłowej weryfikacji jakości prac wykonywanych przez ekspertów. Brak 
uwag ze strony NIW w protokołach zdawczo-odbiorczych może uniemożliwiać 
dochodzenie kar umownych w przypadku stwierdzenia w późniejszym terminie 
błędów przy ocenie ofert dokonywanych przez ekspertów53. Mając na uwadze fakt, 
że Instytut będzie udzielał dotacji budżetowych w następnych latach, wskazane jest 
wypracowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających weryfikację pracy 
ekspertów przed odbiorem wykonanych przez nich prac. 
Ponadto ustalono, że po realizacji konkursu FIO edycja 2018 został sporządzony 
ponad 1000 stronicowy wewnętrzny dokument Materiał z weryfikacji ekspertów 
oceniających oferty w ramach edycji 2018 FIO Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-202054, w którym m.in. sporządzono tzw. „czarną listę 
ekspertów”. Na liście tej umieszczeni zostali eksperci, co do których zgłaszanych 
było najwięcej uwag i sprawiali najwięcej problemów. Znalazło się na niej 
25 ekspertów w tym czterech, którzy w ocenie pracowników NIW popełnili znaczące 
błędy przy ocenie ofert. Ustalono, że w przypadku tych czterech ekspertów, 
w protokołach zdawczo-odbiorczych oceniono ich jakość prac bez zastrzeżeń. 
Dyrektor NIW wyjaśnił, że w przypadku ekspertów oceniających oferty 831 i 1515 
czynnikiem wskazującym na umieszczenie ich na czarnej liście był brak spójności 
opisu merytorycznego z liczbą przyznanych punktów oraz brak odniesienia na karcie 
oceny do nieprawidłowo opisanych przez oferenta jednostek miary. Nie były one 
jednak na tyle znaczące, aby uznać je za błędy, które mogłyby decydować o braku 
odbioru pracy lub naliczeniu kar. 
W ocenie NIK sporządzenie takiego opracowania było działaniem jak najbardziej 
pozytywnym. Zastrzeżenia budzi brak szczegółowego opisu błędów popełnionych 
przez ekspertów, którzy zostali umieszczeni na wspomnianej liście, a które jak 
wyjaśnił Dyrektor NIW nie były błędami krytycznymi przy ocenie ofert. NIK zwraca 
także uwagę, że pomimo wpisania czterech ekspertów na czarną listę55 zostały 
z nimi podpisane umowy na ocenę ofert w ramach FIO edycja 2019. 

(akta kontroli str. 1077-1090, 1159, 1375-1424, 1442-1444, 1741-1743) 
6. Nierzetelne sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych 

oceniających oferty w ramach FIO edycja 2018 i 2019. Ustalono, że Komisje 
Konkursowe dokonywały podwyższenia oceny punktowej56 podając ogólne 
uzasadnienie, iż przedmiotowe oferty w znaczącym stopniu przyczyniają się 
do realizacji celów FIO i wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. Ponadto w przypadku FIO edycja 201857 Komisja, zwiększając liczbę 
punktów, wzięła pod uwagę również kwestie związane z regionalnym rozłożeniem 
środków. Ustalono, że pięć ofert, którym Komisja zwiększyła liczbę punktów, 
dotyczyło realizacji zadań w ramach priorytetów 2 i 3, do których kryterium - 
regionalne rozłożenie środków, nie miało zastosowania, bowiem kryterium 
to dotyczy jedynie priorytetu 1.  

                                                      
53 Zgodnie z § 6 pkt 4 umów zawieranych z ekspertami w razie niewykonania lub wadliwego wykonania umowy, 

wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia. 
54 Ocenie poddano 20% kart ocen merytorycznych sporządzonych przez ekspertów.  
55 Materiał z weryfikacji ekspertów oceniających oferty w ramach edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2014-2020 (strona 10). 
56 Z protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej z 28 maja 2018 r. (edycja 2018) wynika, że  podwyższono punktację dla 

pięciu ofert. Z protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej z 29 marca 2019 r. wynika, że podwyższono punktację dla 
dziewięciu ofert. 

57 W ramach FIO edycja 2018 dotacje były udzielane w ramach priorytetu 1 – Małe Inicjatywy, priorytetu 2 – Aktywne 
Społeczeństwo, priorytetu 3 – Aktywni Obywatele, priorytetu 4 – Silne Organizacje Pozarządowe. 
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Dyrektor NIW wyjaśnił, że (…) Dokumenty strategiczne58 wprost formułują tezy 
dotyczące konieczności prowadzenia działań mających na celu dążenie 
do budowania solidarności i spójności regionalnej, a także równoważenia potencjału 
rozwojowego regionów Polski (…) W celu realizacji Programu zasadnym jest 
dążenie do zapewnienia zrównoważonego uczestnictwa podmiotów pozarządowych 
w Programie FIO – między innymi poprzez uwzględnienie racjonalnego rozłożenia 
środków pomiędzy województwami. (…) W przypadku Priorytetu 1 na podstawie 
listy rankingowej NIW sporządza listę ofert kwalifikujących się do przyznania dotacji 
uwzględniając racjonalne rozłożenie środków na województwa.  

W ocenie NIK, uzasadnienia wyboru ofert są zbyt ogólnikowe i nie odnoszą się 
do konkretnych projektów, a Komisja Konkursowa podwyższając ocenę punktową 
nie wyjaśniła w sposób jasny i precyzyjny przyczyn zmian punktacji.  

(akta kontroli str. 190-196, 751-756, 812-822, 1425-1444) 
7. Nieterminowe zatwierdzenie rozliczenia przez NIW czterech dotacji udzielonych 

z FIO, spośród siedmiu dotacji objętych badaniem, co stanowiło naruszenie 
przepisów art. 152 ust. 2 ufp oraz nierozliczenie jednej dotacji (z PROO)59. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że spośród projektów realizowanych w ramach programu 
FIO 2018 i FIO 2019 na koniec stycznia przypadał termin złożenia niemal 
490 sprawozdań z projektów jednorocznych i dwuletnich. Ze względu na ich ilość 
(…) szczegółowa weryfikacja wszystkich sprawozdań, z zachowaniem dbałości 
o wydatkowanie środków publicznych, w ciągu 21 dni roboczych nie jest możliwa 
przy jednoczesnym realizowaniu zadań bieżących. W pierwszej kolejności 
weryfikowane były sprawozdania z realizacji zadań zaplanowanych na lata       
2018-2019, by możliwie najszybciej móc przekazać podmiotom środki finansowe na 
realizację zadań w 2019 r. Ponadto podał, że dotacja w ramach umowy 
nr PROO/16/2019 nie może być rozliczona przez NIW-CRSO ponieważ do chwili 
obecnej pomimo wielu wezwań beneficjent nie przedstawił Instytutowi brakującej 
dokumentacji księgowej. 
W ocenie NIK, NIW jako Instytucja Zarządzająca, jest odpowiedzialny 
za organizację procesu przyznawania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Duża liczba projektów kończących się w jednym terminie, skutkująca 
nawarstwieniem prac, nie może stanowić podstawy działania niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego 
rozliczenia dotacji, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,60 stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
NIK zwraca uwagę na długotrwałość rozliczenia jednej dotacji udzielonej z PROO. 
Końcowe sprawozdanie beneficjenta zostało złożone 17 czerwca 2019 r., natomiast 
pierwsze uwagi NIW do sprawozdania zostały przesłane 9 lipca 2019 r. 
Do 13 września 2019 r. dotacja ta nie została rozliczona. 
(akta kontroli str. 245-246, 292-397, 447-482, 517-552, 607-684, 852-855, 925-932, 

1700-1712, 1752-1761) 

8. Nierzetelne sprawdzenie sprawozdania z realizacji jednego z sześciu badanych 
projektów FIO. Badanie sześciu sprawozdań z realizacji projektów wykazało, że 
w jednym sprawozdaniu61 koszty szkoleń zostały rozliczne przez NIW , pomimo, że 
w jednym z nich nikt nie uczestniczył (na etapie przygotowania szkolenia do 
beneficjenta nie wpłynęło żadne zgłoszenie na szkolenie w Rzeszowie). 

                                                      
58 Raport Polska 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
59 W odniesieniu do poszczególnych umów dotacji opóźnienie wyniosło: umowa 88_I/2018 - 87 dni, umowa 449_I/2018 - 

33 dni, umowa 501_I/2018 - 80 dni, umowa 502_I/2018 - 44 dni. Umowa PROO5/16/2019 z 27 maja 2019 r. 
60 Dz.U. z 2019 r. poz. 1440. 
61 Sprawozdanie końcowe dotyczące projektu realizowanego na podstawie umowy nr 88_I/2018 z 20 sierpnia 2018 r. 
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Zastrzeżenia budzi rozliczenie wydatków szkolenia w Rzeszowie dotyczących 
kosztów przejazdu, noclegów w hotelu, cateringu oraz wynajęcia sali wykładowej62. 
Jak wyjaśnił Dyrektor NIW (…) jednym z działań w ramach projektu było 
Przeprowadzenie 8 szkoleń regionalnych dla 16 organizacji (…). Zgodnie 
ze złożonym sprawozdaniem końcowym przeprowadzono 11 szkoleń dla 
16 organizacji (…). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż organizacja 
wykorzystując kwotę przeznaczoną na zorganizowanie ośmiu szkoleń, 
zorganizowała większą liczbę – w efekcie zobowiązanie w ramach dofinansowanej 
oferty zostało zrealizowane. 

(akta kontroli str. 607- 684, 1183-1190) 

W ocenie NIK rozliczenie przez NIW wydatków na szkolenie, w którym nikt nie 
uczestniczył było niezasadne. Rozlicznie dotacji przez NIW stanowiło naruszenie 
przepisu art. 44 ust. 3 pkt 1i 2 ufp, który wskazuje, że wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów. Zdaniem NIK powyższa zasada została 
złamana. 

NIK negatywnie ocenia działania Instytutu w zbadanym obszarze. NIW organizując 
konkursy, opracował Regulaminy Konkursów, jednak nie zawierały one wszystkich 
informacji określonych w ustawie o NIW i rozporządzeniu z dnia 8 listopada 2018 r. 

Zbadane umowy z ekspertami, którzy oceniali oferty pod względem merytorycznym 
zawierane były po wykonaniu przez ekspertów czynności określonych w tych 
umowach. NIW nierzetelnie zweryfikował jakość prac wykonanych przez dwóch 
ekspertów. Pomimo popełnionych przez nich błędów, odbiór prac przez NIW został 
dokonany bez uwag. Skutkowało to koniecznością korygowania błędów przez 
Dyrektora NIW po zakończeniu konkursu.  

NIK negatywnie ocenia nierzetelne sporządzanie przez Komisje Konkursowe 
protokołów, w których podawano jedynie ogólne uzasadnienie wyboru ofert 
w związku ze zmianą punktacji dokonaną przez Komisję.  

Ponadto ustalono, że zatwierdzenie rozliczenia czterech dotacji przez NIW 
udzielonych organizacjom pozarządowym dokonano z przekroczeniem 30 dniowego 
terminu określonego w ufp. NIK podkreśla brak w NIW rozwiązań organizacyjnych 
w celu dodatkowej weryfikacji członków Komisji Konkursowych pod kątem ich 
powiązań z oferentami i eliminowania sytuacji, w których może wystąpić konflikt 
interesów. Mimo niestwierdzenia przypadków wpływu osób powiązanych 
z organizacjami na rozstrzygnięcia, trzeba podkreślić, że w pracach Komisji 
Konkursowych FIO edycja 2018 i 2019 brało udział sześć osób, które były 
powiązane z organizacjami biorącymi udział w konkursie.  

  

                                                      
62 Na podstawie ustaleń z kontroli prowadzonej w Fundacji Republikańskiej (umowa nr 88_I/2018). 
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2. Realizacja zadań Funduszu Wspierania Organizacji 
Pożytku Publicznego oraz Funduszu Wspierania 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz 
uzyskane efekty 

2.1. Realizacja zadań dysponenta Funduszu Wspierania Organizacji 
Pożytku Publicznego 

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego jest funduszem celowym 
utworzonym w 2015 r. na mocy art. 27ab udpp. Od 28 października 2017 r. 
Dysponentem funduszu jest Dyrektor Narodowego Instytutu63.  

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych (pdof) niewydatkowane przez podmioty, które 
utraciły status organizacji pożytku publicznego lub były wydatkowane na cele inne 
niż prowadzenie działalności pożytku publicznego niezgodnie z art. 27 ust. 2 udpp 
wraz z odsetkami, a także środki z 1% pdof przekazane na rzecz organizacji nie 
posiadających statusu OPP64. 

Stan funduszu na koniec 2018 r. wynosił 95,4 tys. zł, a na dzień 2 września 2019 r. - 
145,4 tys. zł. W latach 2018 – 2019 ze środków funduszu nie zostało sfinansowane 
żadne zadanie publiczne.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że stan środków finansowych funduszu był 
niewystarczający, aby udzielić w skali ogólnokrajowej wsparcia organizacjom 
pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert w celu wzmocnienia 
potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównanie ich szans.  

(akta kontroli str. 1291-1294, 1357) 

Dysponent FWOPP zatwierdził plan finansowy Funduszu na 2018 r. i 2019 r. 
zgodnie z terminem określonym w § 5 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki 
finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego65 oraz 
§ 5 rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 
2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 
Publicznego66,  

W planie finansowym FWOPP na rok 2017 i 2018 zaplanowano przychody w kwocie 
502,0 tys. zł. Faktycznie osiągnięte przychody wyniosły w 2017 r. 20,4 tys. zł, 
a w 2018 r. i 49,5 tys. zł, co stanowi odpowiednio 4,06% i 9,86% planu. Na 2019 r. 
przychody funduszu zaplanowano na poziomie 20,0 tys. zł. Realizacja przychodów 
na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 50,1 tys. zł. 

(akta kontroli str.1286-1334) 

Dyrektor NIW, jako dysponent państwowego funduszu celowego przekazywał 
sprawozdania budżetowe Rb-33 i Rb-40 do Ministerstwa Finansów, zgodnie 
z terminem określonym w § 4 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej67.  

Dyrektor Instytutu przekazywał do Ministerstwa Finansów sprawozdania półroczne 
i roczne Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego FWOPP w układzie zadaniowym, 

                                                      
63 Art. 27ab ust. 2 udpp został zmieniony art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. 2017 poz. 1909 ze zm.). Przed 28 października 
2017 r. dysponentem Funduszu był minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

64 Art. 27ab udpp. 
65 Dz. U. z 2018 r. poz. 2051. 
66 Dz. U. z 2015 r. poz. 2363. 
67 Dz. U. 2019 r. poz. 1393. 
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zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym68. Ustalono, że 
sprawozdanie półroczne za 2018 r. i za 2019 r. przekazywane zostało do 
Ministerstwa Finansów po terminie określonym w ww. rozporządzeniu, co opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1305, 1335-1338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na czterodniowym opóźnieniu 
w sporządzeniu i przekazaniu sprawozdania Rb-BZ2 z wykonania planu 
finansowego państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym za okres od 
początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz dziesięciodniowym opóźnieniu 
w sporządzeniu i przekazaniu półrocznego sprawozdania Rb-BZ2 w roku 2019, co 
stanowiło naruszenie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2011 r.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że przekazanie sprawozdań wynikało z błędnej 
interpretacji pism otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w których 
wskazywano konkretny dzień, do którego powinny zostać przesłane sprawozdania. 
Wskazał ponadto, że NIW podejmuje niezbędne kroki mające na celu zapewnienie 
terminowego przekazywania sprawozdań oraz zapobieżenia powtórzeniu się 
podobnych sytuacji w przyszłości. 

 (akta kontroli str. 1335-1338) 

2.2. Realizacja zadań Instytucji Zarządzającej Funduszem 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest funduszem 
celowym utworzonym w 2017 r. na mocy ustawy o grach hazardowych. 
Dysponentem FWRSO jest Przewodniczący Komitetu69, który w rozporządzeniu 
z dnia 8 listopada 2018 r. wskazał NIW jako Instytucję Zarządzającą FWRSO. 
Instytut został upoważniony do dokonywania czynności określonych 
w rozporządzeniu na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2019 r., zawartej na czas 
nieokreślony pomiędzy Przewodniczącym Komitetu a NIW. NIW w szczególności 
został upoważniony do przyjmowania, oceny i kwalifikacji wniosków o udzielenie 
dofinansowania, zawierania i rozliczania umów o dofinansowanie oraz 
przekazywania środków FWRSO. W umowie określono także, że przekazywanie 
środków z FWRSO odbywać się będzie na podstawie planu finansowego 
opracowanego przez NIW oraz zobowiązano Instytucję Zarządzającą do 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków finansowych 
przekazywanych na podstawie umowy. 
W 2019 r. Instytut udzielał dotacji ze środków WRSO na realizację Programu PROO 
oraz dodatkowo na realizację programu Korpus Solidarności. Sposób 
przeprowadzenia konkursów, wyboru zadań oraz ich rozliczenie opisano w punkcie 
1.2 niniejszego wystąpienia. 
W 2019 r., zgodnie z umową z 30 stycznia 2019 r. Instytut wystąpił do 
Przewodniczącego Komitetu z dwoma wnioskami o przekazanie środków 
na realizację zadań w ramach WRSO, na łączną kwotę 46 563,0 tys. zł, z czego 
43 492,4 tys. zł na Program PROO oraz 3 070,6 tys. zł na Program Korpus 
Solidarności70. Środki w kwocie wnioskowanej zostały przekazane NIW w terminie 
30 dni od złożenia wniosku. W ramach WRSO na dzień 31 sierpnia 2019 r. Instytut 

                                                      
68 Dz. U. 2018 r. poz. 1793, ze zm. 
69 Na mocy art. 88a ustawy o grach hazardowych. 
70 Wnioski z 22 lutego 2019 r. i 3 czerwca 2019 r.  
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przekazał organizacjom pozarządowym dotacje w kwocie 466,4 tys. zł na realizację 
PROO oraz 787,0 tys. zł na realizację Korpusu Solidarności. 
Na dzień 31 lipca 2019 r. wydatki z pomocy technicznej (obsługi) dla PROO 
wyniosły 738,2 tys. zł, a dla Korpusu Solidarności 26,4 tys. zł. 
Ustalono, że NIW prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków 
przekazywanych z FWRSO zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie polityki 
rachunkowości71. 

(akta kontroli str.1015, 1447-1480, 1744-1751) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości opisane i ocenione w obszarze pierwszym, dotyczące 
sporządzenia Regulaminów Konkursów i zatwierdzenia rozliczenia dotacji przez 
NIW w ramach PROO.  

 

NIK pozytywnie ocenia działania Instytutu jako dysponenta FWOPP oraz Instytucji 
Zarządzającej FWRSO. Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca nieterminowego 
złożenia sprawozdań Rb-BZ2 w ramach FWOPP nie miała zasadniczego wpływu na 
działalność Instytutu. 

3. Realizacja zadań nadzorczych nad organizacjami 
pożytku publicznego, w tym kontroli zlecanych przez 
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego 

3.1. Działania nadzorcze Dyrektora NIW nad organizacjami pożytku 
publicznego 

Zgodnie z art. 23 udpp organizacje pożytku publicznego sporządzają roczne 
sprawozdania merytoryczne oraz sprawozdania finansowe. Ustalono, że NIW 
prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na podstawie danych 
w niej zawartych posiada aktualne informacje dotyczące działalności OPP.  
Jak wyjaśnił Dyrektor, w 2018 r. wysłano do organizacji drogą elektroniczną 
wiadomości przypominające o obowiązku sprawozdawczym za 2017 r. Organizacje, 
które naruszyły obowiązki określone w art. 23 i 33a ust. 2 udpp wzywane były do 
zaniechania naruszeń i przedstawienia niezbędnych wyjaśnień, a w przypadku 
niezastosowania się do wezwania w terminie 30 dni NIW występował do sądu 
rejestrowego o pozbawienie organizacji statusu organizacji pożytku publicznego. 
W 2018 r. zostało wysłanych166 wezwań w trybie art. 33a ust. 1 pkt 1 udpp oraz 
cztery wezwania w trybie art. 33a ust. 2 pkt 1-8 udpp. Na tej podstawie do sądu 
skierowano 10 wniosków. W 2018 r. NIW otrzymał informacje z ZUS odnośnie 
zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących trzech 
organizacji. Po wezwaniu tych organizacji o zaprzestanie naruszeń w przypadku 
dwóch organizacji skierowano wnioski do sądu, przy czym w jednym przypadku 
wniosek został wycofany z powodu rozłożenia przez ZUS spłaty zobowiązań. 
Ponadto w jednym przypadku do sądu skierowano wniosek po otrzymaniu informacji 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

(akta kontroli str. 1168-1182) 

                                                      
71 Zarządzenie nr 3/12/2018 Dyrektora NIW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości NIW-

CRSO, zmienione zarządzeniem nr 1/09/2019 z dnia 6 września 2019 r. 
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3.2. Działania kontrolne Dyrektora NIW wobec organizacji pożytku 
publicznego 

Zasady przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego zostały zawarte 
w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku 
publicznego72. 
Dyrektor NIW poinformował, że nie został opracowany plan kontroli organizacji 
pożytku publicznego, gdyż Przewodniczący Komitetu nie powierzył przeprowadzenia 
kontroli Dyrektorowi NIW. 

 (akta kontroli str. 1714-1716) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W ocenie NIK, Dyrektor Instytutu podejmował działania nadzorcze wobec 
organizacji pożytku publicznego. Została utworzona baza sprawozdań OPP, a na jej 
podstawie NIW posiada aktualne informacje dotyczące działalności i zadań 
realizowanych przez te podmioty. W przypadku podmiotów, które naruszyły 
obowiązki określone w art. 23 i 33 ust. 2 udpp wysyłane były wezwania, 
a w przypadku braku reakcji występowano do sądu rejestrowego o pozbawienie 
organizacji statusu OPP. 
 

4. Poprawność realizacji planu finansowego 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 

1. W myśl art. 51 ust. 3 ustawy o NIW, Dyrektor Instytutu, w terminie 30 dni 
od powołania73 miał obowiązek sporządzenia pierwszego planu finansowego 
na okres od dnia jego utworzenia do końca roku obrotowego. Plan finansowy za 
okres od 28 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie został sporządzony. 
Dyrektor Instytutu jako przyczynę braku planu finansowego w ww. okresie podał 
zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej oraz prawnej, zgodnie z art. 53 
ustawy o NIW, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i brak wyodrębnionego 
budżetu na 2017 r. 

Plany finansowe Instytutu na 2018 i 2019 r. oraz plany finansowe w układzie 
zadaniowym na lata 2018-2020 zostały terminowo sporządzone przez Dyrektora 
NIW oraz zaopiniowane przez Radę Instytutu. 

Dyrektor Instytutu stosownie do art. art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o NIW i art. 52 
ust. 1 ufp oraz terminów wynikających z art. 53 ustawy o NIW sporządził roczne 
sprawozdanie finansowe NIW za 2018 r., które zostało poddane badaniu przez 
niezależnego biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Instytutu74 i w dniu 28 czerwca 2019 r. zatwierdzone przez Przewodniczącego Komitetu75. 

2. W sporządzonym planie finansowym na 2018 r. zaplanowano dochody w kwocie 
138 410,0 tys. zł, z czego: 87 600,0 tys. zł stanowiły dotacje celowe na realizację 
programów FIO, ROHiS i PROO, 10 758,0 tys. zł stanowiła dotacja podmiotowa na 

                                                      
72 Dz. U. z 2018 r. poz. 2054. 
73 Termin upływał 20 grudnia 2017 r. 
74 Uchwała nr 8/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. 
75 Pismo z dnia 28 czerwca 2019 r. 
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funkcjonowanie NIW, a 1 042,0 tys. zł dotacja na inwestycje. Ponadto w planie 
finansowym dochodów ujęto kwotę 39 010,0 tys. zł pochodzącą z FWRSO. 

Środki finansowe na realizację zadań były przekazywane przez KPRM na 
wyodrębnione dla poszczególnych programów rachunki bankowe na podstawie 
wniosków NIW, zgodnie z terminami określonymi w umowach. W 2018 r. wykonanie 
dochodów wyniosło 82 550,4 tys. zł, co stanowiło 59,6% planu. W ramach 
dochodów zaplanowanych na dotacje realizacja planu wyniosła odpowiednio 99,8% 
dla FIO i 99,97% dla ROHiS76. 

Wydatki Instytutu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 138 410,0 tys. zł, z czego 
124 460,0 tys. zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, a 12 758,0 tys. zł 
na funkcjonowanie Instytutu (w kwocie tej 1 192,0 tys. zł stanowiły wydatki 
majątkowe). Na koniec 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło 82 531,9 tys. zł, 
co stanowiło 59,6% planu77. Środki przekazane dla organizacji pożytku publicznego 
w kwocie 74 261,9 tys. zł stanowiły 62,5% wydatków zaplanowanych na ten cel. 
Kwota 7 972,5 tys. zł wydatków na funkcjonowanie oraz 297,4 tys. zł wydatków 
majątkowych stanowiły odpowiednio 62,5% i 24,9% planu finansowego. W 2018 r. 
zatrudnienie w NIW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 41 osób, a średnie 
wynagrodzenie wyniosło 7 749,2778 zł.  
Zgodnie z § 4 pkt 1 lit. f oraz załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej, Dyrektor NIW terminowo sporządzał i przekazywał 
kwartalne sprawozdania budżetowe Rb-35 i Rb-40. 
Ustalono, że płatności realizowane przez NIW na rzecz organizacji pożytku 
publicznego były przekazywane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z umowami oraz 
pochodziły ze źródeł wskazanych w poszczególnych programach. 

(akta kontroli str.1481-1690) 

Badaniem objęto postępowanie przetargowe na usługi społeczne w trybie art. 138o 
PZP, którego przedmiotem była organizacja jednodniowego seminarium 
międzynarodowego79, obejmująca wynajem sali konferencyjnej wraz 
z wyposażeniem, obsługą techniczną, wyżywienie, projektowanie i druk materiałów 
oraz tłumaczenie symultaniczne.  Ustalono, że NIW w celu realizacji zamówienia 
między innymi opublikował ogłoszenie w wyniku którego wybrano ofertę 
najkorzystniejszą cenowo. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano na 
stornie internetowej NIW. Badanie postępowania nie wykazało nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 1691-1699) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
NIK pozytywnie ocenia działalność NIW w przedstawionym powyżej zakresie. 
Instytut stosownie do przepisów sporządzał sprawozdania finansowe, które były 
pozytywnie opiniowane przez Radę Instytutu i akceptowane przez 
Przewodniczącego Komitetu.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

                                                      
76 Dotację na program FIO zaplanowano w kwocie 57 600,0 tys. zł (realizacja 57 485,3 tys. zł) ROHiS – plan 

16 800,0 tys. zł wykonanie 16 795,0 tys. zł. 
77 Niska realizacja wynika z przesunięcia na 2019 r. uruchomienia programów PROO i Korpus Solidarności na które 

zaplanowano w 2018 r. kwotę 39 010,0 tys. zł z FWRSO oraz 13 200,0 tys. zł dotacji celowej. 
78 Na podstawie sprawozdania Rb-40 za IV kwartał 2018 r. 
79 Zgodnie z art. 138h PZP, przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do 

dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

23 

 Zawarcie w Regulaminach Konkursów wszystkich elementów określonych 1.
w ustawie o NIW i rozporządzeniu z dnia 8 listopada 2018 r. 

 Doprecyzowanie w Regulaminach Konkursów zasad wyboru projektów z list 2.
rezerwowych, w sposób zapewniający przejrzystość i konkurencyjność ich 
wyboru. 

 Zawieranie z ekspertami umów na piśmie przed powierzeniem im sporządzania 3.
ocen ofert pod względem merytorycznym. 

 Wypracowanie rozwiązań organizacyjnych, które minimalizowałoby ryzyko 4.
nierzetelnego  odbioru prac ekspertów. 

 Uwzględnianie w protokołach  Komisji Konkursowych szczegółowych 5.
uzasadnień zmiany punktacji ofert. 

 Rozliczanie wydatków przedkładanych przez beneficjentów zgodnie 6.
z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ufp. 

 Terminowe zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielanych przez NIW w ramach 7.
realizacji projektów przez beneficjentów. 

 Terminowe przekazywanie planu działalności Instytutu do Przewodniczącego 8.
Komitetu. 

 Terminowe przekazywanie do Ministerstwa Finansów, sprawozdań budżetu 9.
zadaniowego FWOPP. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 16 października 2019 r. 

 

Kontroler 
Andrzej Brunejko 

Główny specjalista kontroli państwowej 

/-/ 

........................................................ 
podpis 

 

Kontroler 
Marcin Grochal 

Specjalista kontroli państwowej 

/-/ 
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podpis 

 

Kontroler 
Marcin Ponikowski 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

/-/ 

........................................................ 
podpis 

 

Zmiany w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Administracji Publicznej 

Dyrektor 

Bogdan Skwarka 
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podpis 
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Dyrektor 

Bogdan Skwarka 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


