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I. Dane identyfikacyjne 

Fundacja Republikańska, ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa. 

 

Marek Edward Wróbel Prezes Zarządu Fundacji Republikańskiej od 26 lutego 2016 r. (dalej 
Prezes Zarządu Fundacji). 

(akta kontroli str. 40) 

Realizacja projektu „Polski model gościnności”. 

 

Od 2017 r. – do zakończenia czynności kontrolnych oraz zdarzenia sprzed 2017 r., jeżeli 
miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej ustawa 
o NIK) 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

1. Tadeusz Wrona, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/60/2019 z dnia 
29 maja 2019 r. 

2. Olga Witczak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/59/2019 
z dnia 29 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 NIK – Najwyższa Izba Kontroli, 

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

 Fundacja lub Zleceniobiorca – Fundacja Republikańska, 

 FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 Regulamin FIO – Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018, 

 Projekt lub zadanie publiczne – zadanie publiczne „Polski model gościnności”, 

 Oferta – oferta organizacji pozarządowej/podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2 
realizacji zadania publicznego składana w 2018 r., na podstawie Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018, 

 Umowa – umowa nr 88_I/2018 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 

 Sprawozdanie – Sprawozdanie, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wykonania 
zadania publicznego za 2018 r. pt. „Polski model gościnności”, w okresie od2018-06-01 
do 2018-12-31, określonego w umowie nr 88_I/18, zawartej w dniu  
2018-08-20, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją Republikańską, 

 Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3, 

 Udpp – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie.

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Fundacja Republikańska zrealizowała zadanie publiczne Polski model gościnności, na 
podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności. 

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Poniesione wydatki rozliczano 
w ramach realizacji skontrolowanego zadania. Środki z otrzymanej dotacji zostały 
wydatkowane terminowo. Kontrola 100 % wydatków wykazała, że zostały one 
przeznaczone na zadania związane z realizowanym projektem. Fundacja wywiązała się 
również z obowiązków sprawozdawczych określonych w umowie dotacji. Sprawozdanie 
z realizacji zadania oraz jego korekta zostały złożone terminowo. Cel główny projektu został 
osiągnięty. Opracowano oraz wydano raport i podręcznik pt. Polski model gościnności, 
a także dokonano ich bezpłatnej dystrybucji. Przeprowadzono szkolenia, w których wzięli 
udział i poszerzyli swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie przedstawiciele 21 organizacji 
społecznych. Jednak nie w pełni zrealizowano cele szczegółowe tego projektu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie nieprzestrzegania przepisów ustawy 
o rachunkowości oraz niektórych warunków umowy o realizację skontrolowanego zadania, 
tj. m.in.:  

 nieaktualizowania polityki rachunkowości, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości; 

 niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r. w okresie sprawozdawczym wynikającym 
z dokumentu Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości(pkt 1 tiret drugi); 

 dokonania trwałego zamknięcia ksiąg rachunkowych cztery dni po terminie wynikającym 
z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości; 

 niesporządzenia, na wszystkich dokumentach księgowych, przed księgowaniem 
i dokonaniem płatności, adnotacji wskazujących na sprawdzenie pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. Było to niezgodne z art. 20 ust. 2 i 3 oraz 
art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości oraz dokonywania korekt dokumentów 
księgowych niezgodnie z art. 22 tej ustawy;  

 nieprowadzenia dla projektu w pełni wyodrębnionej ewidencji księgowej, co było 
niezgodne z art. 16 ust. 5 udpp oraz § 7 ust. 1 umowy; 

 dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji po 127 dniach od dnia 
zakończenia realizacji zadania publicznego, co było niezgodne z § 11 ust. 2 umowy 
i cz. II ust. 1C regulaminu FIO; 

 rozliczenia ze środków projektu wydatków związanych z wyjazdami służbowymi osób 
zatrudnionych na umowę cywilnoprawną, co było niezgodne z zapisem w cz. A III ust. 7 
tiret 13 Regulaminu FIO, 

 niedopełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego umieszczenia na rzeczach 
zakupionych w ramach projektu logo FIO i informacji, że zakupu dokonano w ramach 
zadania publicznego, co było niezgodne z § 8 ust. 2 umowy oraz cz. VIII pkt 2 
Regulaminu FIO; 

 niezastosowania środków minimalizacji ryzyka przy organizacji szkoleń, co było 
niezgodne z pkt IV. 6 wiersz 24, 25 i 29 Oferty stanowiącej załącznik do umowy oraz 
niebraniu pod uwagę liczby zgłoszonych osób do udziału w szkoleniu i nieskładaniu 
korekt zamówień w stosunku do liczby pierwotnie zgłoszonych, co skutkowało 
poniesieniem znacznie wyższych kosztów, w stosunku do faktycznej usługi i było 
działaniem niegospodarnym; 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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 niezrealizowania efektów zapisanych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy, takich 
jak wydrukowanie 1400 egzemplarzy podręcznika zamiast planowanych 1500 szt., 
przeszkolenie 54 osób zamiast planowanych 80. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja projektu „Polski model gościnności”. 

1. W okresie objętym kontrolą Fundacja5 prowadziła nieodpłatną oraz odpłatną działalność 
statutową pożytku publicznego w obszarach działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 udpp. Realizując projekt prowadzono działania w sferze zadań publicznych 
określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5a udpp, tj. w zakresie działalności na rzecz integracji 
cudzoziemców. 

(akta kontroli str. 3-4, 40-71, 232-245) 

Zadanie publiczne pt. Polski model gościnności, realizowane było przez Fundację6 
w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przy udziale środków z dotacji 
pozyskanej na podstawie . umowy dotacji nr 88_I/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zawartej 
pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego a Fundacją Republikańską. Określony w umowie całkowity koszt ww. 
zadania stanowił sumę kwot dotacji w wysokości 199 962,16 zł (tj. 97,23%), środków 
finansowych własnych 2100,00 zł oraz wkładu osobowego 3600,00 zł (praca społeczna 
członków – wolontariuszy) i wynosił łącznie 205 662,16 zł (§ 3 ust. 5 umowy). 

(akta kontroli str. 163-272) 

Celem realizacji projektu – zgodnie z Ofertą, stanowiącą załącznik do umowy – było 
stworzenie podręcznika opisującego model polskiej gościnności (polityka integracji 
cudzoziemców) i rozpropagowanie jego treści wśród organizacji pozarządowych. W ramach 
projektu zaplanowano zaktywizowanie lokalnych organizacji w obszarze tematyki napływu 
cudzoziemców, pracy z nimi oraz twórcze włączanie w życie małych wspólnot. Do końca 
2018r. zaplanowano podniesienie kompetencji z zakresu integracji cudzoziemców 
w 16 przeszkolonych organizacjach.  

Wyznaczono osiem celów szczegółowych projektu, tj.: 

 sporządzenie raportu dotyczącego prowadzenia polityki migracyjnej w Polsce i Europie, 
który miał stanowić podstawę do opracowania podręcznika dla organizacji, 

 przeprowadzenie seminarium eksperckiego w celu opracowania koncepcji podręcznika 
„Polski model gościnności” oraz zakresu szkoleń, 

 opracowanie podręcznika „Polski model gościnności” dla organizacji pozarządowych 
realizujących działania na rzecz cudzoziemców, 

 opracowanie modelu Train the trainer tj. przygotowania trenerów w celu umożliwienia 
przeprowadzania dalszych szkoleń przez organizacje uczestniczące w projekcie, 

 przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli 16 organizacji w tym przygotowanie do 
dalszej działalności i wyposażenie w materiały merytoryczne, 

 promowanie organizacji przygotowanych i gotowych świadczyć dalsze szkolenie 
zainteresowanym podmiotom, 

 rekrutacja wśród 16 organizacji pozarządowych na szkolenie z „Polskiego modelu 
gościnności”, 

                                                      
5  Fundacja posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, ze zm.). Została zarejestrowana w KRS 28 października 2009 r. (pod 
nr 0000340559) jako podmiot nieposiadający statusu organizacji pożytku publicznego, nad którym nadzór 
sprawują Minister Sprawiedliwości i Prezydent m. st. Warszawy. 

6  Według informacji zawartych w KRS oraz Statucie, celem Fundacji jest m. in. kształtowanie polskich 
i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesem prywatnym. 
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 zwiększenie wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w realizacji działań na 
rzecz cudzoziemców. 

 (akta kontroli str. 262-272) 

2. Zgodnie z umową, środki finansowe z dotacji udzielonej w dniu 30 sierpnia 2018 r. 
zostały przekazane na rachunek bankowy Fundacji. Na tym rachunku bankowym7 Fundacji 
powiązanym z kontem księgowym 132 oraz na drugim8 powiązanym z kontem księgowym 
130 dokonywano wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją projektu oraz 
inną działalnością Fundacji niezwiązaną z projektem. Rachunki były nieoprocentowane 
i utrzymane do czasu zakończenia kontroli. Zgodnie z § 2 ust. 2, w związku z § 11 ust. 1 
umowy., wydatki z dotacji były ponoszone w okresie realizacji projektu, tj. od 1 czerwca 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.9,  

(akta kontroli str. 137-146, 162) 

Ustalono, że w przypadku jednej umowy zlecenia10 za prace, które były wykonywane 
w styczniu 2019 r. zapłacono w grudniu 2018 r., co szczegółowo opisano w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 428-432, 935, 945-946) 

3. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, tzn. na realizację powierzonego 
zadania publicznego. Zadanie, z wyjątkiem spraw opisanych w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy (wraz z dwoma 
aneksami do umowy, dotyczącymi w szczególności zakresu rzeczowego, terminu realizacji 
zadania, harmonogramu i kosztorysu).,. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 205 579,51 zł, z czego 199 861,58 zł 
stanowiły środki pochodzące z dotacji, 2117,93 zł ze środków własnych oraz 3600,00 zł 
z wkładu osobowego (wolontariat). Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, .udział kwoty dotacji 
w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 97,22%. Skontrolowane wydatki były 
przeznaczone na finansowanie zadań związanych z realizowanym projektem, tj. zgodnie 
z postanowieniami umowy dotacji11. 

(akta kontroli str. 273-771, 930-962, 995-1007) 

4. Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów wyniosły: 
a) koszty merytoryczne zadania (kategoria I)12 – 153 707,93 zł (w tym z dotacji 
150 090,00 zł, 17,93 zł ze środków własnych i 3600,00 zł z wkładu osobowego). 
W ramach tych kosztów, zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, na rozwój instytucjonalny własnej 
organizacji (kategoria I.B) przeznaczono 26 395,54 zł, tj. 13,21% kwoty faktycznie 
wydatkowanej dotacji, (kwota ta nie mogła przekroczyć 20%); 
b) koszty obsługi zadania (kategoria II)13 – 51 871,58 zł (w tym 49 771,58 zł z dotacji 
i 2100,00 zł ze środków własnych). Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy, suma wydatków 
z dotacji w tej kategorii wyniosła 24,90% kwoty faktycznie wydatkowanej dotacji (kwota 
ta nie mogła przekroczyć 25%). 

Wydatki na realizację zadania, ponoszone były w terminach określonych w harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dotacji, zmieniony aneksami do umowy, z wyjątkiem 
druku większości nakładu podręcznika – 1200 szt. drukiem offsetowym. Druk ten 
zrealizowano dopiero 10 grudnia 2018 r., mimo, że harmonogram po zmianach 

                                                      
7 Potwierdzenia otwarcia rachunku – oświadczenie Alior Bank S. A. o otwarciu rachunków z dniem 

14 czerwca 2013 r. 
8 Potwierdzenia otwarcia rachunku – oświadczenia Alior Bank S. A. o otwarciu rachunków z dniem 16 grudnia 

2010 r. 
9  Pierwszy wydatek poniesiono 6 sierpnia 2018 r., a ostatni 31 grudnia 2018 r. 
10  Umowa zlecenie nr 30/2018/OGR z 27 grudnia 2018 r. (poz. 101 w sprawozdaniu). 
11  Kontrolą objęto 92 dowody księgowe obejmujące wszystkie 108 pozycji podanych w Zestawieniu faktur 

(rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego sprawozdania po korekcie.  
12  Na koszty merytoryczne zadania składały się w szczególności: wynagrodzenia autorów rozdziałów do 

raportu i podręcznika, wykładowców szkoleń, webinariów, filmu promocyjnego i strony internetowej, druku 
raportu i podręcznika, kosztów szkoleń oraz rzeczy zakupionych dla rozwoju instytucjonalnego Fundacji. 

13  Na koszty obsługi zadania składały się: wynagrodzenie koordynatora projektu, osoby prowadzącej 
rozliczenie i sprawozdawczość projektu i osoby prowadzącej obsługę księgową. 



 

6 
 

wprowadzonych załącznikiem nr 2 do aneksu nr 2 z 28 grudnia 2018 r. do umowy 
zobowiązywał do wydrukowania podręcznika w okresie IX-XI 2018 r. 

Zapisy w kosztorysach i harmonogramach, stanowiących załączniki do umowy i do aneksów 
do tej umowy, były niezgodne ze sobą w zakresie dotyczącym prac związanych z rozwojem 
organizacji. Dokonując korekt w kosztorysach załączonych do umowy i korekt aneksów do 
ww. umowy, Prezes i Członek Zarządu Fundacji (podpisujący te umowy i aneksy) nie 
dokonali odpowiadających im zmian w harmonogramach w poz. 13 Prace związane 
z rozwojem organizacji stanowiących załączniki nr 2 do ww. umowy. 

(akta kontroli str. 273-771, 848, 930-962, 995-1007) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: o rezygnacji z działania został poinformowany 
opiekun ze strony NIW, zweryfikował on poprawność wprowadzonych w generatorze zmian 
i wygenerował na tej podstawie aneks do umowy. Nie zgłosił uwag do wprowadzonych 
zmian. Prace związane z rozwojem organizacji zostały przeprowadzone. W ramach tego 
działania (co znajduje się w IV.6 opisie poszczególnych działań z zakresu realizacji zadania 
publicznego) zrealizowano zaplanowane zakupy.  

(akta kontroli str. 858) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił także, że część nakładu podręcznika została 
wydrukowana metodą offsetową później m.in. z powodu dłuższego przystosowania linii 
drukarskiej i z uwagi na modyfikację oprawy graficznej podręcznika poprawiającej jego 
czytelność w stosunku do wersji wydrukowanej techniką cyfrową. 

 (akta kontroli str. 961-962) 

5. Badanie 100% wydatków wykazało, że Fundacja wydatkowała środki z dotacji 
ponoszone na realizację zadania w sposób gospodarny i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, z wyjątkiem przypadków opisanych 
w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. Wysokość wynagrodzeń realizatorów zadania na 
poszczególnych stanowiskach oraz za poszczególne usługi szacowana była na etapie 
przygotowania Oferty realizacji zadania publicznego i była zgodna z zatwierdzonym 
kosztorysem. Wybór autorów podręcznika, raportu oraz wykładowców na szkolenia 
przeprowadzony był w oparciu o bazę danych ekspertów Fundacji oraz na podstawie 
rozmów przeprowadzonych podczas spotkań poprzedzających rozpoczęcie projektu14. 
Wybór autorów podręcznika nastąpił po spotkaniach eksperckich. Wykorzystano także 
wolontariuszy działających na rzecz Fundacji.  
Zakupy materialne oraz części usług (wynagrodzenie trenerskie, strona internetowa), 
a także rezerwacja sal na szkolenia, pokoi i cateringu były poprzedzone rozpoznaniem 
rynku. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Fundacji dla pozostałych usług (pisarskich, 
redakcyjnych i wydawniczych) wykorzystano wiedzę zdobytą w ramach wieloletniej 
działalności polegającej na sporządzaniu raportów. 

 (akta kontroli str. 389-771, 930-962, 995-1007) 

6. Przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów dokonano dwoma aneksami 
do umowy: aneks nr 1 z 24 października 2018 r. i aneks nr 2 z 28 grudnia 2018 r., w ramach 
których zaktualizowano kosztorys i harmonogram projektu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do 
aneksów do umowy, nie zmieniając wielkości przyznanej dotacji oraz wkładu własnego. 

Zmiany dotyczyły m.in.: zmniejszenia liczebności zespołu szkoleniowego z czterech do 
trzech osób na każde szkolenie, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów zespołu 
szkoleniowego: noclegów z 7000,00 zł na 3017,88 zł, wyżywienia z 1600,00 zł na 
1109,07 zł oraz kosztów dojazdu z 5000,00 zł na 2558,91 zł. Zmniejszono koszty wynajmu 
sal konferencyjnych na szkolenia z 8000,00 zł na 6142,00 zł, koszty przejazdu dla 
beneficjentów szkoleń z 16 000,00 zł na 84,80 zł oraz wynagrodzenie redaktora naczelnego 
wydania podręcznika z 4000,00 zł na 1267,48 zł. Ponadto zmniejszono koszty związane 

                                                      
14  Przyjęto następujące kryteria doboru: wykształcenie kierunkowe, dorobek naukowy w wybranym temacie 

(socjologia, kulturoznawstwo, historia, prawo, stosunki międzynarodowe, i inne), wiedza praktyczna, 
przygotowanie i udział w projektach integracyjnych, zdolności pisarskie, ocena dotychczasowej współpracy 
lub ocena współpracy eksperta z polecaną osobą oraz stopień komunikatywności.  
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z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji rezygnując z zakupu kanapy, szafy 
pancernej na dokumenty, komody na dokumenty, biurka, krzeseł biurowych i antyram 
o kwotę ogółem 10 650,00 zł. 

Zaoszczędzone środki przeznaczono na nowe zadania wprowadzone do kosztorysu 
projektu, tj. organizację czterech webinariów o „Polskim modelu gościnności” – 2244,77 zł, 
druk raportu – 12 300,00 zł, dystrybucję raportów i podręczników – 990,00 zł, sporządzenie 
filmu promocyjnego – 14 945,00 zł, organizację konferencji prasowej – 4216,11 zł oraz na 
zwiększenie kosztów druku podręcznika z 15 000,00 zł na 18 450,00 zł. 

Przesunięć środków, pomiędzy pozycjami określonymi w kosztorysie dokonywano zgodne 
z § 6 ust. 1 umowy15. 

(akta kontroli str. 207-231, 262-272) 

7. W Fundacji obowiązywała polityka rachunkowości16 przyjęta w 2013 r. Jednakże nie 
przedstawiono uchwały organu Fundacji zatwierdzającego ten dokument. 

(akta kontroli str. 114-126, 971-974) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że dokumentacja polityki rachunkowości została przyjęta 
przez Zarząd Fundacji w trybie akceptacji treści dokumentu wypracowanego przy 
współpracy z biurem rachunkowym. Mimo usilnych starań, aby odnaleźć materialną postać 
tego dokumentu nie jesteśmy w stanie przekazać uchwały Zarządu przyjmującej ten 
dokument.  

(akta kontroli str. 974) 

Polityka rachunkowości nie była aktualizowana, co było niezgodne z art. 10 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5-19, 72-75, 84-113, 114-136) 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości 
Fundacja powierzyła biuru rachunkowemu, na warunkach określonych w stosownej 
umowie17. 

Prezes Zarządu Fundacji nie skorzystał z możliwości określonej w art. 4 ust. 5 ustawy 
o rachunkowości. i nie przekazał odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
firmie prowadzącej księgi rachunkowe ani księgowemu tej firmy.  
Prezes Zarządu Fundacji poinformował, że taki dokument nie powstał.  

(akta kontroli str. str. 147-150, 991-994) 

Fundacja prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową, lecz nie w pełni 
wyodrębnioną ewidencję księgową kontrolowanego zadania publicznego, co było niezgodne 
z § 7 ust. 1 umowy oraz z zasadami wynikającymi z art. 16 ust. 5 udpp. Szczegółowy opis 
znajduje się w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 
Dla przyznanej dotacji, w zakładowym planie kont, wyodrębniono konta księgowe do 
ewidencji kosztów dotacji (konto 501-28 FIO: Polski Model Gościnności Wn), przychodów 
(konto 701-2-28 FIO: Polski Model Gościnności), konto 208-02 FIO: Polski Model 
Gościnności. Nie wyodrębniono zaś kont analitycznych dla operacji dokonywanych na 
dwóch kontach bankowych Fundacji (konto 130 i 132) oraz do rozliczenia kosztów (konto 
490 Ma).  
Ustalono, że w ewidencji księgowej na koncie kosztów dotacji (konto 501-28) ujęto koszty 
sfinansowane ze środków własnych w kwocie 2117,93 zł i wydatki w kwocie 2666,90 zł, 
które nie zostały wykazane w rozliczeniu kontrolowanego zadania. Działania te były 
niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 uor. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości. 
Księgi rachunkowe za 2018 r. nie były zamknięte w okresie sprawozdawczym, wynikającym 
z pkt 1 tiret 2 dokumentu Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości, zgodnie 
z którym okresami sprawozdawczymi są kolejne kwartały danego roku, a ostatecznego 
zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dokonano cztery dni po terminie wynikającym 

                                                      
15  Nie zwiększono kosztu obsługi zadania w stosunku do kosztu przedstawionego w ofercie. 
16  Dokument Fundacja Republikańska – Polityka rachunkowości z 25 lipca 2013 r. 
17  Umowa o obsługę księgową z 21 marca 2016 r. zawarta z RINGO Sp. z o. o. 
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z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości. 

Ustalono, że wszystkie dokumenty księgowe ujęte w sprawozdaniu, w momencie ich 
księgowania i płatności, nie były opatrzone adnotacją wskazującą, że podlegały 
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, co było niezgodne 
z art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Szczegółowy opis 
znajduje się w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 

W przypadku sześciu dokumentów księgowych oraz trzech umów wolontariackich 
poprawienia błędów dokonano niezgodne z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 
Szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 5-19, 72-75, 84-136, 147-161, 207-272, 389-667, 847-904, 918-962) 

W dwóch przypadkach płatności dokonano od jednego do ośmiu dni po upływie terminu 
zapłaty18, a w jednym przypadku dzień przed dniem dostawy i wystawieniem faktury oraz 
przed sprawdzeniem dowodu księgowego i zakwalifikowaniem go do ujęcia w księgach 
rachunkowych19. 

(akta kontroli str. 935) 

Prezes Zarządu Fundacji, spóźnione zapłaty wyjaśnił przeoczeniem terminu. Natomiast za 
aparat fotograficzny zapłacono na podstawie zamówienia w sklepie internetowym (przelew 
z dn. 16.10.2019). Faktura została wystawiona w momencie zaksięgowanej na rachunku 
sprzedawcy płatności, tj. 17.10.2018 r. 

(akta kontroli str. 946) 

Ustalono, że trzy umowy o dzieło20 zrealizowano w terminach niezgodnych z terminami 
zawartymi w umowach. Ponadto w przypadku 13 umów o dzieło21 i czterech umów 
zlecenia22 ustalono, że rachunki składane przez wykonawców dzieł zrealizowanych 
w ramach tych umów i zadań wykonanych w ramach umów zlecenia oraz ich odbiór przez 
Fundację następował w terminach znacznie różniących się od terminów realizacji zawartych 
w umowach. Nie podejmowano też działań wobec wykonawców w związku z nieterminową 
realizacją zapisów ww. umów o dzieło i umów zlecenia. 

(akta kontroli str. 936-938) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że dla większości dzieł zrealizowanych w ramach umów 
termin oddania nie różnił się od dat wyznaczanych w umowach z poszczególnymi autorami. 
Moment przekazania rachunku przez autorów nie jest tożsamy z momentem przekazania 

                                                      
18  Faktura VAT nr F02981/32/18 za zakup drukarki Xerox DC2020 na kwotę 6125,40 zł, data wystawienia 

26.11.2018 r., data dostawy 26.11.2018 r., termin zapłaty 7 dni – do dnia 3.12.2018 r. Ustalono, że za zakup 
zapłacono 11.12.2018 r., tj. 8 dni po terminie (poz. 46); faktura Nr 17/11/2018/WS za wynajem samochodu 
na kwotę 5904,00 zł, data wystawienia 29.11.2018 r., data dostawy 29.11.2018 r., termin zapłaty 
2.12.2018 r. Ustalono, że za usługę zapłacono 3.12.12 r., tj. dzień po terminie (poz. 47). 

19  Faktura VAT nr FA/1145/2018 za zakup zestawu fotograficznego Aparat Sony A5000 wraz z akcesoriami na 
kwotę 2623,00 zł została wystawiona 17.10.2018 r., dniem dostawy był 17.10.2018 r., również 17.10.2018 r. 
był datą księgowania na koncie 501-28. Ustalono, że za zakup zapłacono 16.10.2018 r., tj. dzień przed 
wystawieniem faktury i dniem dostawy (poz. 10). 

20  Poz. 76, zgodnie z rachunkiem do umowy o dzieło nr 58/2018/AWY złożenie i potwierdzenie odbioru 
wykonanego dzieła „Sporządzenie części podręcznika "Polski model gościnności" - Finansowanie projektów 
integracyjnych dla imigrantów” nastąpiło 10.12.2018 r. Zgodnie z § 4 umowy dzieło miało być oddane do 
20.10.2018 r. Dzieło oddano i odebrano 1,5 miesiąca po czasie określonym w umowie, a także po 
wydrukowaniu podręcznika; poz. 80, zgodnie z rachunkiem do umowy o dzieło nr 43/2018/TSI złożenie 
i potwierdzenie odbioru wykonanego dzieła „Teksty do raportu pt. "Ukraińska emigracja do Polski" oraz 
"Integracja cudzoziemców: stawiać warunki i stwarzać warunki", nastąpiło 15.11.2018 r. Zgodnie z § 4 
umowy dzieło miało być oddane do 28.07.2018 r., więc dzieło oddano i odebrano ponad 3,5 miesiąca po 
czasie określonym w umowie. Składu raportu dokonano 31.08.2018 r., więc odbioru dzieła dokonano po 
złożeniu raportu, który był podstawą opracowania podręcznika; poz. 81, zgodnie z rachunkiem do umowy 
o dzieło nr 64/2018/MKM złożenie i potwierdzenie odbioru wykonanego dzieła „Sporządzenie rozdziału 
"O Polskim Modelu Gościnności" do raportu "Polski model gościnności"", nastąpiło 9.11.2018 r. Zgodnie 
z § 4 umowy dzieło miało być oddane do 30.09.2018 r. Dzieło oddano i odebrano prawie 1,5 miesiąca po 
czasie określonym w umowie. Składu raportu dokonano 31.08.2018 r., więc odbioru dzieła dokonano po 
złożeniu raportu, który był podstawą opracowania podręcznika. 

21  Poz. 60-64, 68-69, 72-75, 79 i 83. 
22  Poz. 70, 77, 78 i 82. 
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dzieła. Wystawcą rachunku jest autor dzieła i on odpowiada za terminowe przekazanie 
rachunku do Zleceniodawcy. (…) Każde opóźnienie ze strony autorów było omawiane 
i negocjowane z Koordynatorem Projektu i na tej podstawie następowała ocena, czy 
podejmować działania wobec autorów. Głównym kryterium oceny szkodliwości opóźnienia 
była analiza możliwości poprawnego zrealizowania działań, jakimi było wydanie Raportu 
oraz Podręcznika. (…) nałożenie kary za nieprzestrzeganie terminów umownych jest 
działaniem rzutującym na relacje z autorem, ale też ze środowiskiem autora (może więc 
wpłynąć np. na relacje między Fundacją a organizacją, do której należy autor). Analiza tych 
kwestii, wyjaśnień i ustaleń z autorami skłoniły do tego, żeby nie wyciągać konsekwencji 
pieniężnych ani prawnych wobec autorów. Zastosowano ustne upomnienia oraz 
przedyskutowano w gronie zespołu i przedstawicieli Zarządu potencjał dalszej współpracy 
przy innych projektach. 

(akta kontroli str. 946-956) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił także, iż późniejsze oddanie dzieła (poz. 76) wynikało ze 
zbyt krótkiego terminu narzuconego w umowie oraz usprawiedliwionych przyczyn 
prywatnych autora, z uzasadnionych przyczyn prywatnych autora (poz. 80) oraz długich 
konsultacji nad kluczowym rozdziałem do raportu (poz. 81). 

(akta kontroli str. 952-955) 

Kontrola NIK wykazała, że na rachunkach składanych przez wykonawców umów o dzieło 
i umów zleceń znajdowały się stwierdzenia Potwierdzenie odbioru dzieła lub Potwierdzenie 
odbioru zlecenia opatrzone datą i podpisem. W znacznej części przypadków, datą 
potwierdzenia odbioru była data złożenia rachunku. Przyjęta w Fundacji praktyka, 
sprowadzająca się do stwierdzenia, że moment przekazania rachunku przez autorów nie 
jest tożsamy z momentem przekazania dzieła, nie może być wystarczająca, gdyż 
potwierdzenie odbioru złożone na rachunku było jedynym rozliczeniem umowy 
z wykonawcą. 

Zgodnie z zapisem w części B, art. II, ust. 3 Regulaminu Konkursu FIO edycja 2018, praca 
społeczna wolontariuszy jest dokumentowana w formie oświadczeń zawierających 
w szczególności: imię i nazwisko członka, nazwę organizacji, na rzecz której wykonuje 
prace społeczną, okres w jakim wykonuje prace społeczną oraz przedmiot i miejsce 
wykonywania pracy społecznej, a także podpis i numer PESEL. 

Ustalono, że na wszystkich trzech oświadczeniach wolontariuszy złożonych po realizacji 
umów o wolontariacie23 i przyjętych do rozliczenia nie podano miejsca wykonywania pracy 
społecznej, a także numeru PESEL wolontariusza. 

(akta kontroli str. 163-206, 920, 964-970) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że przyjęcie oświadczeń od wolontariuszy społecznych 
nastąpiło po wykonaniu przez nich zleconych im zadań. Oświadczenia te stanowią 
załączniki do umów wolontariackich, które to umowy zawierają miejsce wykonania pracy 
społecznej, podpis wolontariusza oraz nr PESEL. Na oświadczeniach wolontariuszy brakuje 
wyszczególnienia miejsca wykonania pracy społecznej oraz numerów PESEL, co wiązało 
się przekonaniem, że oświadczenia to wraz z umową stanowią kompletną dokumentację 
dotyczącą wykonania danej pracy woluntariusza. Wskazane braki w oświadczeniach nie 
były celowe, ale też nie wpłynęły na realizację projektu, a w szczególności: merytoryczną 
poprawność treści przygotowywanych w ramach projektu, terminowość realizacji działań, 
koszty poniesione w projekcie ani żaden inny aspekt realizacji projektu Polski Model 
Gościnności. (…) Kwestia sposobu uzupełnienia oświadczeń będzie jednym z tematów 
rozmów podczas negocjacji z NIW. 

(akta kontroli str. 968-969)  

8. W związku z realizacją zadania publicznego zakładane rezultaty zostały osiągnięte 
głównie w sposób następujący: 

 opracowano i wydrukowano 1000 egzemplarzy raportu pt. Polski model gościnności 
oraz dokonano jego nieodpłatnej dystrybucji, 

                                                      
23  Nr wol/1/2018/DMA, nr wol/2/2018/OGR, nr wol/3/2018/PWO. 
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 opracowano założenia do powstania podręcznika i modelu treningowego, 

 przygotowano scenariusz szkoleń i zestaw materiałów szkoleniowych, 

 uzyskano wzrost wiedzy i kompetencji wśród przeszkolonych osób (na co wskazywały 
wyniki przeprowadzonych ankiet wśród uczestników szkoleń), 

 przeprowadzono cztery webinary,  

 zrealizowano film promocyjny Polskiego modelu gościnności, 

 opracowano i uruchomiono stronę internetową www.polskimodelgoscinnosci.pl24, 

 na rzecz rozwoju organizacji zakupiono: niszczarkę, smartfon, kuchenkę mikrofalową, 
aparat fotograficzny, trzy komputery, drukarkę oraz wykorzystywany w czasie szkoleń 
projektor multimedialny. 

Nie w pełni zrealizowano następujące zadania: 

 wydrukowano 1400 z planowanych 1500 egzemplarzy podręcznika pt. Polski model 
gościnności oraz dokonano jego nieodpłatnej dystrybucji, 

 przeprowadzono 10 z 11 szkoleń, w tym w Warszawie (4), Białymstoku (2), oraz po 
jednym w Lublinie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi, w których wzięło udział 54 z 80 
planowanych uczestników, w tym przedstawicieli 21 organizacji społecznych (planowano 
16). Nie odbyło się szkolenie w Rzeszowie. 

 (akta kontroli str. 325-347, 903-909, 975-990, 995-1007) 

Frekwencja na szkoleniach była niska, lecz Fundacja, mimo stosownych zapisów w ofercie 
stanowiącej załącznik do umowy, nie stosowała działań minimalizujących ryzyko niskiej 
frekwencji. W rezultacie w połowie przeprowadzonych szkoleń wzięło udział ogółem osiem 
osób, tj. w szkoleniu w Białymstoku (19.11.2018 r.) wzięły udział trzy osoby, w Lublinie 
(20.11.2018 r.) i w Warszawie (29.11.2018 r.) po dwie osoby, w Łodzi (27.11.2018 r.) jedna 
osoba, a w Rzeszowie 21.11.2018 r.) nikt się nie zgłosił do udziału w szkoleniu i nikt nie 
wziął w nim udziału. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 772-846, 910-915, 1008-1036) 

Prezes Zarządu Fundacji poinformował, że o szkoleniach informowano mailowo wysyłając 
zaproszenia do 445 organizacji oraz w wysyłce zaproszeń uzupełniających 
i przypominających do 1203 organizacji, za pomocą bezpośredniego kontaktu 
telefonicznego do organizacji partnerskich, zaprzyjaźnionych i współpracujących 
z Fundacją, które zadeklarowały przekazanie informacji do kolejnych NGO, przez stronę 
projektu www.polskimodelgoscinnosci.pl, stronę Fundacji www.fundacjarepublikanska.org, 
informując o szkoleniach na portalach społecznościowych Facebook oraz Twitter, za 
pomocą bezpłatnych ogłoszeń na portalu www.ngo.pl.  

(akta kontroli str. 839-841) 
 

9. Fundacja sporządziła i złożyła do NIW sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 
w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy, tj. 30 stycznia 2019 r. 

Sprawozdanie złożono według wzoru określonego w załączniku nr 5 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 zadań25, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. 

W czasie weryfikacji złożonego sprawozdania NIW wskazał na brak w nim pięciu stron26, 
a po analizie przekazanych przez beneficjenta wybranych dowodów księgowych, uznał 
część zakupów dotyczących wyposażenia kuchni na kwotę 149,91 zł za środki 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i zażądał jej zwrotu. NIW wskazał też na 

                                                      
24  Domena została wykupiona 24 lipca 2018 r., treści były nanoszone od 27 lipca 2018 r. 
25  Dz. U. z 2016 r. poz. 1300. 
26  Wierszy 7 i 8 w tabeli w pkt Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań 

zrealizowanych w ramach zadania oraz pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań. 

http://www.polskimodelgoscinnosci.pl/
http://www.ngo.pl/
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niezwrócenie przez Fundację niewykorzystanych środków z dotacji w terminie określonym 
w umowie. 

Fundacja złożyła w NIW kompletną wersję pierwszego sprawozdania27 oraz wersję 
skorygowaną sprawozdania28 w dniu13 maja 2019 r. 

Fundacja zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 100,58 zł wraz z odsetkami (2,80 zł) 
w terminie29 niezgodnym z terminem określonym w § 11 ust. 2 umowy (co zostało opisane 
w sekcji dotyczącej nieprawidłowości)  

W terminie30 zgodnym z terminem określonym w § 11 ust. 6 umowy, .Fundacja zwróciła 
środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (149,91 zł) wraz z odsetkami (4,17 zł)  

Korekta sprawozdania została zaakceptowana przez NIW 29 maja 2019 r. 
(akta kontroli str. 5-10, 20-21, 38-39, 273-388) 

Szczegółowym badaniem objęto sprawozdanie końcowe po korekcie zatwierdzone przez 
NIW złożone 13 maja 2019 r., Dane wykazywane w sprawozdaniu nie w pełni 
odzwierciedlały stan faktyczny wynikający z rachunków/faktur/list płac i nie w pełni były 
zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez Fundację. Ustalono bowiem, że 
w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów sfinansowanych z wkładu osobowego oraz 
stwierdzono niezgodności z dokumentami księgowymi w części II, w pkt 5 Sprawozdania 
 – Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego 
w 25 pozycjach sprawozdania (obejmujących 21 dowodów księgowych)31 zawierającego 
108 pozycji (tj. 23,1%), które dotyczyły: 

a) podania niewłaściwego dokumentu księgowego32 (oraz daty wystawienia i daty zapłaty) 
w dziewięciu pozycjach sprawozdania (obejmujących pięć dowodów księgowych), 

b) daty wystawienia dokumentu księgowego i daty zapłaty33, w dziewięciu pozycjach 
sprawozdania (obejmujących dziewięć dowodów księgowych), 

c) niewłaściwej nazwy kosztu34, w trzech pozycjach sprawozdania (obejmujących trzy 
dowody księgowe), 

d) wartości całkowitej faktury, kosztów związanych z realizacją zadania, kosztów 
poniesionych ze środków pochodzących z dotacji i z innych środków finansowych35 
w czterech pozycjach sprawozdania (obejmujących cztery dowody księgowe). 

(akta kontroli str. 325-347, 389-771, 930-962) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że niezgodności wynikają z przeoczeń związanych 
z funkcjonowaniem starego generatora FIO. Program ten automatycznie uzupełniał okna na 
podstawie poprzednio wprowadzonej pozycji. Po zmianie generowany był nowy tekst, 
jednak po odczekaniu pewnego czasu treść okna była restartowana, co prowadziło do 
pojawiania się błędów. I tak większość wymienionych (…) pozycji miała skopiowane 
z poprzednich pozycji daty/nazwy, które w trakcie sprawdzania zarówno przez pracownika 
Fundacji (przed złożeniem sprawozdania), jak i przez opiekuna FIO (po przekazaniu 
sprawozdania i jego korekty) nie zostały zauważone. Wymienione niezgodności w zapisach 
sprawozdania nie wpłynęły na realizację projektu, a także legalność i gospodarność 
podejmowanych w ramach tego projektu działań. W związku przeprowadzoną kontrolą NIK 
wszystkie przeoczenia i niezgodności zostaną poprawione poprzez złożenie korekty 
sprawozdania na bazie negocjacji z NIW, które przeprowadzimy do końca 2019 roku.  

 (akta kontroli str. 942-944) 

                                                      
27  Nr ewidencyjny 5048.05.2019.  
28  Nr ewidencyjny 5049.05.2019. 
29  22 maja 2019 r. 
30  22 maja 2019 r. 
31  Niektóre dowody księgowe w sprawozdaniu były dzielone na poszczególne pozycje różnych kosztów, 

znajdujących się na jednym dokumencie. 
32  Poz. 9, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 57, 103. 
33  Poz. 15, 16, 17, 18, 47, 74, 81, 83, 101. 
34  Poz. 71, 75, 81. 
35  Poz. 46, 66, 106, 108. 
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10. Fundacja nie w pełni wywiązała się z obowiązków informacyjnych określonych 
w § 8 umowy dotacji. Beneficjent umieścił logo Zleceniodawcy i informację, że zadanie 
publiczne było finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na materiałach 
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych (podręcznik, raport, dokumenty szkoleniowe, 
strona internetowa www.polskimodelgościnności.pl, nie umieścił ich natomiast na 
zakupionych rzeczach, co opisano w sekcji dotyczącej nieprawidłowości. 

Nie było przypadków zbywania rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji, 
wszystkie znajdowały się w siedzibie Fundacji. 

Rzeczy zakupione w ramach projektu jako środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej 
od kwoty granicznej określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych36 zostały w całości ujęte w koszty na koncie 501-28. 

(akta kontroli str. 127-136, 916-919, 926, 964-965, 970, 991-993, 1037-1038) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że rzeczy zakupione w ramach projektu zostały ujęte 
w ewidencji księgowej na koncie 501-28 w 100% w koszty. Nie zostały one potraktowane 
jako środki trwałe ze względu na niską wartość początkową i z tego powodu (…) nie zostały 
ujęte w księdze inwentarzowej. 

(akta kontroli str. 993) 

11. Projekt, który realizowała Fundacja, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po 
zakończeniu nie był bezpośrednio kontrolowany przez Zleceniodawcę. 

(akta kontroli str. 43) 

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

1. Zakres rzeczowy projektu nie został w pełni zrealizowany w następujących zadaniach: 

a) w szkoleniach wzięły udział 54 osoby, tj. o 26 osób mniej (o 32,5%) niż planowano, co 
było niezgodne z Ofertą, stanowiącą załącznik do umowy, gdzie zaplanowano objęcie 
projektem 80 osób (pkt IV.2. Opis grupy adresatów zadania publicznego). 

(akta kontroli str. 262-272, 325-347, 772-806, 835-846, 910-915) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że mniejsza niż zadeklarowana w ofercie liczba 
uczestników wynikała z dużej liczby niezgłoszonych rezygnacji. Spośród zgłoszeń przez 
formularz zgłoszeniowy (44 osoby) ze szkoleń wycofało się 22 osoby, natomiast 
w przypadku rekrutacji telefonicznych (40 zgłoszeń) wycofało się 8 osób.  

(akta kontroli str. 839) 

b) wydrukowano 1400 egzemplarzy podręcznika „Polski model gościnności” (1200 egz. 
techniką offsetową i 200 egz. techniką druku cyfrowego), tj. o 100 egzemplarzy podręcznika 
mniej (o 6,7%) niż zadeklarowano w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy (pkt IV.5. 
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz w pkt IV.6. 
Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego i pkt 9 Oferty, gdzie 
uszczegółowiono ten zapis deklarując, że podręcznik w nakładzie 1500 egz. będzie 
wydrukowany techniką offsetową). Cena jednostkowa w przypadku druku cyfrowego 
(28,55 zł) była 2,7 razy wyższa od ceny jednostkowej w przypadku druku techniką offsetową 
(10,62 zł) i w związku z tym koszt druku 1500 egz. techniką offsetową nie przekroczyłby 
kwoty 15 925,50 zł i byłby niższy o 2524,50 zł od kosztu druku 1400 egz. w wersjach 
cyfrowej i offsetowej (18 450,00 zł). 

(akta kontroli str. 262-272, 325-347, 835-846, 939-940, 961-962) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: wydrukowano mniejszą o 100 liczbę podręczników, 
ponieważ pierwszą część (200 sztuk) drukowano w druku cyfrowym, co podniosło koszty. 
Pozostałe 1200 egzemplarzy wydrukowano metodą offsetową. 200 egzemplarzy 
podręcznika wydrukowano metodą cyfrową ze względu na krótki czas od zakończenia 
technicznego przygotowania podręcznika do pierwszego terminu szkoleń. Druk offsetowy 
wymaga dłuższego czasu związanego ze dostosowaniem linii drukarskiej do konkretnej 

                                                      
36  Dz. U. z 2019 r. poz. 865, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

http://www.polskimodelgościnności.pl/
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publikacji (…). Druk cyfrowy jest natomiast droższy od offsetowego, a cena jednostkowa 
wydruku zależy od liczby drukowanych publikacji. 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił ponadto, że niewprowadzenie zmian związanych 
z korektą kwoty przeznaczonej na druk było przeoczeniem spowodowanym dużą liczbą 
działań mających miejsce pod koniec roku (…). Uznano również, że podręcznik jest 
dostępny online w wersji elektronicznej, w związku z czym mniejszy wydruk nie wpłynie na 
możliwość zapoznania się z materiałami wśród osób zainteresowanych tą tematyką.(…) 
Wszystkie zmiany objęte aneksami oraz wymagające zgody NIW były dyskutowane 
z opiekunem projektu mailowo i telefonicznie. Brak sygnałów odnośnie konieczności 
dopełnienia niektórych formalności uśpił naszą czujność, przez co pojawiły się tego rodzaju 
niedociągnięcia. 

(akta kontroli str. 842-843, 961-962) 

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że Fundacja nie wywiązała się z obowiązku pełnej 
realizacji ww. celów szczegółowych oraz nie podjęła działań na rzecz uregulowania tych 
kwestii ze Zleceniodawcą. 

c) nie osiągnięto zaplanowanego celu szczegółowego 6 promowanie przeszkolonych 
organizacji gotowych świadczyć dalsze szkolenia zainteresowanym podmiotom, gdyż 
w pięciu37 na 10 (50%) odbytych szkoleń wzięli udział przedstawiciele tylko jednej 
organizacji, nie wystąpił więc w tych przypadkach przyjęty przez Fundację sposób 
promowania organizacji poprzez nawiązywanie między nimi na szkoleniach relacji 
bezpośrednich, wymiany kontaktów i doświadczeń, a jak stwierdzono w sprawozdaniu 
(Część I, ust. 1 Cele szczegółowe, pkt 6) dodatkowa promocja nie była prowadzona. 

(akta kontroli str. 262-272, 325-347, 772-773, 835-846) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że podczas spotkań z udziałem przedstawicieli więcej niż 
jednej organizacji, w ramach dyskusji merytorycznych i moderowanych, uczestnicy 
nawiązywali kontakty z innymi uczestniczącymi organizacjami, wymieniali doświadczenia 
i kontakty. Wyjaśnił ponadto, że takie podejście nie generowało kosztów. 

(akta kontroli str. 841) 

d) przy organizacji szkoleń nie zastosowano środków minimalizacji ryzyka w przypadku 
zbyt małej liczby zgłoszonych organizacji, co było niezgodne z zapisami w ofercie, 
stanowiącej załącznik do umowy, zawartych w pkt IV.6. Analiza wystąpienia ryzyka 
w projekcie, gdzie określono ryzyka jako: Wycofanie się organizacji zadeklarowanej na 
odbycie szkolenia (wiersz 24), Zbyt mała liczba organizacji zainteresowanych szkoleniem 
(wiersz 25) i Zgłoszenie zbyt małej liczby organizacji (wiersz 29), jak również sposób 
minimalizacji ryzyka odpowiednio poprzez: podpisanie wstępnej deklaracji uczestnictwa, 
powtórzenie naboru i przeprowadzenie II tury rekrutacji.  

Ustalono, że nie podpisywano ze zgłoszonymi organizacjami wstępnych deklaracji 
uczestnictwa oraz nie powtarzano naboru na szkolenia. Skutkowało to tym, że 
w regionalnych szkoleniach (poza Warszawą i poza szkoleniami dedykowanymi konkretnym 
organizacjom) wzięło udział od 0 do 6 osób, i tak: w Białymstoku (19 listopada 2018 r.) trzy 
osoby reprezentujące trzy organizacje, w Lublinie dwie osoby z jednej organizacji, 
w Rzeszowie nikt nie wziął udziału w szkoleniu, w Krakowie sześć osób z trzech organizacji, 
w Poznaniu cztery osoby z czterech organizacji, w Łodzi jedna osoba z jednej organizacji.  

W przypadku szkoleń w Łodzi i Lublinie – do udziału zgłosiło się tylko po jednej organizacji 
 – nie powtórzono naboru. W przypadku szkolenia w Rzeszowie (21 listopada 2018 r.), do 
udziału nie zgłosiła się żadna organizacja ani indywidualna osoba również nie powtórzono 
naboru. Pomimo braku zainteresowania nie odwołano wynajętej sali, cateringu i noclegów, 
co spowodowało poniesienie kosztów projektu, a zespół szkoleniowy pojechał do 
Rzeszowa, gdzie szkolenie nie zostało przeprowadzone ze względu na zerową frekwencję. 

W sprawozdaniu (pkt 1) podano, że przeprowadzono serię szkoleń (11 szkoleń 
w 7 miastach), a w pkt 3, że przeprowadzono 11 szkoleń, w tym 21.11.2018 r. w Rzeszowie, 
przy liczbie uczestników 0, mimo, że faktycznie przeprowadzono 10 szkoleń w 6 miastach 

                                                      
37  Szkolenia w Lublinie, Łodzi, Białymstoku (15.12.2018 r.), Warszawie (17.12.2018 r. i 18.12.2018 r.). 
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(Warszawa, Białystok, Lublin, Kraków, Poznań, Łódź), gdyż szkolenie w Rzeszowie się nie 
odbyło. 

Na stronie http://polskimodelgoscinnosci.pl/szkolenia-trwaja-w-najlepsze-zapraszamy-do-
poznania-lodzi-i-warszawy/ w informacji z 22 listopada 2018 r. pt. Szkolenia trwają 
w najlepsze, zapraszamy do Poznania, Łodzi i Warszawy, kierownik projektu podała, że 
szkolenia w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie już się odbyły, mimo, że szkolenie 
w Rzeszowie się nie odbyło. 

(akta kontroli str. 262-272, 325-347, 772-846. 910-914, 938-939, 956-961, 1008-
1036) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: ze względu na ewolucję modelu rekrutacji na 
szkolenia na bardziej efektywny od naborów turowych, tj. nabór ciągły, zaproponowane 
w ofercie metody minimalizacji ryzyka nie zostały wdrożone. Metoda naboru ciągłego 
charakteryzuje się większą inkluzywnością i efektywnością oraz daje możliwość 
podniesienia liczby uczestników. Z organizacjami nie podpisywano wstępnych deklaracji 
uczestnictwa. Ze względu na nabór ciągły trwający do ostatniego dnia przed szkoleniem 
była ograniczona możliwość podpisania wstępnych deklaracji uczestnictwa i ich przesyłania 
do Fundacji. Nabór prowadzono w sposób ciągły, w związku z czym nie można go było 
powtórzyć.  

 (akta kontroli str. 844-845) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił ponadto, że Oferta nie wskazywała szczegółowo na tryb 
naboru na szkolenia. (…) Jedynie w punkcie IV.6. Analiza wystąpienia ryzyka w podpunkcie 
25 znajduje się zapis mówiący, że w przypadku zbyt małej liczby organizacji 
zainteresowanych szkoleniem zostanie powtórzony nabór. (…) Jednym z podjętych działań 
mających na celu minimalizację ryzyka było właśnie wydłużenie naboru. (…) Wydłużenie 
naboru zamiast przeprowadzenia dwóch krótszych naborów było decyzją podjętą w dobrej 
wierze i w celu jak najlepszego zrealizowania projektu. (…) Dodatkowo telefonicznie 
kontaktowaliśmy się z wieloma organizacjami, wysłaliśmy ogłoszenie na portali NGO.pl, 
rozesłaliśmy informację o szkoleniach do znacznie większej liczby podmiotów, niż 
założyliśmy w Ofercie. W ramach rekrutacji wysłaliśmy wiadomość do 445 organizacji 
(zamiast 400), ale już w ramach powtórnego informowania o szkoleniach potroiliśmy liczbę 
informowanych organizacji (1203 adresy mailowe, w tym kilkaset maili zostało wysłanych do 
organizacji według klucza lokalizacji – czyli o konkretnych szkoleniach informowaliśmy 
organizacje mające siedzibę w okolicy miejsca szkolenia). Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
frekwencja na szkoleniach nie była wystarczająca. Nie mieliśmy jednak doświadczenia 
w organizowaniu takich wydarzeń i wszystkie podjęte decyzje i działania były podejmowane 
w celu jak najlepszego zrealizowania szkoleń i jak najszerszego spopularyzowania wiedzy 
o Polskim Modelu Gościnności. 

 (akta kontroli str. 956-961) 

Odnośnie wyjazdu zespołu szkoleniowego do Rzeszowa, Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, 
że zdecydowano się przyjechać na szkolenie w Rzeszowie zgodnie z założonym 
harmonogramem szkoleń. Odwołanie szkolenia przy prowadzonym naborze ciągłym 
mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której uczestnik niezarejestrowany na szkolenie, 
a chcący wziąć w nim udział, nie miałby takiej możliwości. Jak zaznaczyliśmy to w piśmie do 
takiej sytuacji doszło na szkoleniu w Łodzi, na które przyjechała przedstawicielka Fundacji 
„Umysł” bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie szkolenie w Rzeszowie było 
realizowane w ciągu szkoleniowym Białystok–Lublin–Rzeszów–Kraków, co również miało 
wpływ na podjętą decyzję, ponieważ anulowanie szkolenia w Rzeszowie wiązałaby się z 
dodatkowymi kosztami (np. transportu). Zespół szkoleniowy przyjechał na miejsce szkolenia 
i przez 8 godzin był do dyspozycji potencjalnych uczestników szkolenia. Za poświęcony na 
szkolenie czas szkoleniowiec (…) otrzymał umówione wynagrodzenie. 

(akta kontroli str. 913) 

Zdaniem NIK sposób przygotowania szkoleń i niestosowanie zawartych w ofercie środków 
minimalizacji ryzyka wpłynął na niewielką frekwencję na szkoleniach, a co za tym idzie 
mniejszą niż zakładano liczbę osób mogących być potencjalnymi trenerami Polskiego 
modelu gościnności. 

http://polskimodelgoscinnosci.pl/szkolenia-trwaja-w-najlepsze-zapraszamy-do-poznania-lodzi-i-warszawy/
http://polskimodelgoscinnosci.pl/szkolenia-trwaja-w-najlepsze-zapraszamy-do-poznania-lodzi-i-warszawy/
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e) na szkolenia rezerwowano catering przeważnie dla 15-18 osób i mimo niewielkiej liczby 
osób zgłoszonych nie skorygowano zamówionej liczby osób biorących udział w posiłkach 
w czasie szkoleń, co skutkowało następującymi kosztami: 

 szkolenie w Poznaniu 26 listopada 2018 r., kwota 945,00 zł za 15 osób38, mimo, że 
w szkoleniu wzięły udział 4 osoby (6 było zgłoszonych), zamówienie złożono na 15 osób 
(w tym trzech prowadzących), 

 szkolenie w Warszawie 29 i 30 listopada 2018 r., kwota 2138,00 zł za 18 osób każdego 
dnia39, mimo, że w szkoleniu 29 listopada 2018 r. wzięły udział 2 osoby (10 było 
zgłoszonych), a 30 listopada 2018 r. wzięły udział 4 osoby (11 było zgłoszonych), 
zamówienie złożono na 20 osób (w tym trzech prowadzących) na każdy dzień szkolenia, 

 szkolenie w Krakowie 22 listopada 2018 r., kwota 1328,40 zł za 18 osób40, mimo, że 
w szkoleniu wzięło udział 6 osób (7 było zgłoszonych), zamówienie złożono na 18 osób 
(w tym trzech prowadzących), 

 szkolenie w Rzeszowie 21 listopada 2018 r., kwota 621,00 zł41, mimo, że w szkoleniu 
nikt nie wziął udziału (nie było też zgłoszeń), zamówienie złożono na 18 osób (w tym 
trzech prowadzących). Koszty szkolenia w Rzeszowie obejmowały ponadto noclegi dla 
trzech osób – 630,00 zł, wynajem sali – 450,00 zł, wyżywienie zespołu szkoleniowego 
 – 259,60 zł, łącznie z cateringiem 1960,60 zł42 oraz koszty przejazdu, 

 szkolenie w Lublinie 20 listopada 2018 r., kwota 900,00 zł43, mimo, że w szkoleniu wzięły 
udział 2 osoby (4 były zgłoszone), zamówienie złożono na 18 osób (w tym trzech 
prowadzących), 

 szkolenie w Białymstoku 19 listopada 2018 r., kwota 1026,00 zł za 18 osób44, mimo, że 
w szkoleniu wzięły udział 3 osoby (4 były zgłoszone), zamówienie złożono na 18 osób 
(w tym trzech prowadzących). 

(akta kontroli str. 772-834, 939) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że nie dokonano korekty zamówionej liczby posiłków dla 
osób biorących udział w posiłkach w czasie szkoleń w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 
Rzeszowie, Lublinie oraz Białymstoku, ze względu na ciągły charakter rekrutacji. Przed 
szkoleniami zintensyfikowaliśmy działania informacyjne i wysłaliśmy dużo nowych 
zaproszeń, licząc na pozytywny odzew (…) organizacji pozarządowych. Liczyliśmy na to, że 
na szkoleniach, mimo prośby o rejestrację znajdującej się w informacji, pojawią się osoby 
niezarejestrowane. Sprawa kosztów cateringu na szkoleniach zostanie ustalona podczas 
negocjacji z NIW odnośnie korekty Sprawozdania. 

(akta kontroli str. 960-961) 

NIK stwierdza, że Fundacja organizując szkolenia i składając zamówienia na catering 
(w przypadku szkolenia w Rzeszowie również na wynajem sali, noclegi) nie brała pod 
uwagę liczby zgłoszonych osób do udziału w szkoleniu, nie składała również korekty 
zamówienia w stosunku do liczby pierwotnie zgłoszonych. Skutkowało to poniesieniem 
znacznie wyższych kosztów, w stosunku do faktycznej usługi i było działaniem 
niegospodarnym. Należy podkreślić również wysoki koszt organizacji szkolenia 
przypadający na jednego uczestnika. 

2. Dokument Fundacja Republikańska – Polityka rachunkowości z 25 lipca 2013 r. wraz 
z załącznikiem nr 1 Wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych stanowiący przyjęte 
zasady (politykę) rachunkowości, nie był aktualizowany mimo, że zgodnie z art. 10 ust. 2 
ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje zasady 

                                                      
38  Zgodnie z fakturą VAT nr 1975/2018, poz. 28 w sprawozdaniu. 
39  Zgodnie z fakturą Nr 40/11/2018, poz. 29 w sprawozdaniu. 
40  Zgodnie z fakturą nr 16032/HG/2018, poz. 33 w sprawozdaniu. 
41  Zgodnie z fakturą VAT Nr FA3/214/11, poz. 39 w sprawozdaniu. 
42  Zgodnie z fakturą VAT Nr FA3/214/11, poz. 38, 39, 40 w sprawozdaniu i fakturą VAT nr FV/0060/11/2018, 

poz. 56 w sprawozdaniu. 
43  Zgodnie z fakturą nr FV/225/2018, poz. 43 w sprawozdaniu. 
44  Zgodnie z fakturą 6985/2018, poz. 57 i 59 w sprawozdaniu. 
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(politykę) rachunkowości. Skutkowało to tym, że w stosowanym planie kont aktywnych ujęto 
następujące konto dotyczące projektu: 208 (rozszerzenia 208-02), nie znajdujące się w ww. 
Wykazie kont… mimo, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostki 
obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 

(akta kontroli str. 435-19, 72-75, 84-136) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że dokument Fundacja Republikańska – Polityka 
rachunkowości z 25 lipca 2013 r. nie był formalnie aktualizowany w drodze uchwały 
Zarządu, z powodu przekonania, że modyfikacje w planie kont wprowadzone przez służby 
księgowe nie zmieniają istotnie zasad rachunkowości, a jedynie służą czytelniejszej 
prezentacji danych oraz że, konta, o których mowa zostały wyodrębnione w celu rzetelnego 
i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

(akta kontroli str. 8) 

Zdaniem NIK wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych powinien zawierać aktualny 
zestaw kont głównych i kont analitycznych, co wymaga aktualizacji stosowanej polityki 
rachunkowości. 

3. Księgi rachunkowe za 2018 r. nie były zamknięte w okresie sprawozdawczym 
wynikającym z pkt 1 tiret 2 dokumentu Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości, 
zgodnie z którym okresami sprawozdawczymi są kolejne kwartały danego roku, 
a przekazane kontrolerom wydruki z ksiąg rachunkowych z datą wydruku 25 czerwca 
2019 r. były opatrzone klauzulą „bufor”.  

Księgi rachunkowe za 2018 r. zostały trwale zamknięte 17 lipca 2019 r., tj. cztery dni po 
terminie45 określonym w art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym ostateczne 
zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno 
nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy. 

(akta kontroli str. 84-113, 151-161) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że zapis polityki rachunkowości jest realizowany w ten 
sposób, że w okresach kwartalnych dokonuje się analizy oraz weryfikacji obrotów i sald kont 
księgowych i zapisów księgowych składających się na te wartości, w szczególności dotyczy 
to kont rozrachunkowych. Za okresy kwartalne sporządzane są też deklaracje VAT. Ustawa 
o rachunkowości nie nakazuje zamykania ksiąg za poszczególne okresy sprawozdawcze 
Prezes podkreślił też, że w art. 20 ust. 1 mowa jest o obowiązku wprowadzenia do ksiąg w 
postaci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, choćby informacja o tym 
zdarzeniu została ujawniona z opóźnieniem. 

(akta kontroli str. 847-904) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił ponadto, że nieterminowe zamknięcie ksiąg wynikało 
z opóźnienia w przekazaniu informacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do biura 
rachunkowego oraz wykonywania przez biuro rachunkowe innych ważniejszych zadań. 
Dodatkowo na wielkość opóźnienia miał wpływ fakt, że dni 13 i 14 lipca były dniami wolnymi 
od pracy. 

(akta kontroli str. 929) 

Zgodnie z zasadami rachunkowości, zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na 
nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach 
tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Zgodnie z dokumentem Fundacja Republikańska 
– polityka rachunkowości pkt 1 tiret 2, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 
poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie później niż 20 dnia miesiąca 
następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (kwartał). Nie można dokonać 
wiarygodnego zestawienia obrotów i sald, skoro dokumenty były wprowadzone 
i przetrzymywane w buforze, gdzie mogą się znajdować do zaksięgowania. Ze względu na 
nietrwały zapis bufor umożliwia także wprowadzenie niepoprawnego dokumentu. 

                                                      
45  Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Fundacji 

Republikańskiej zostało sporządzone 28 marca 2019 r. i zatwierdzone uchwałą Nr 1/2019 Komisji 
Rewizyjnej Fundacji Republikańskiej z dnia 28 czerwca 2019 r., która weszła w życie z dniem podjęcia. 
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4. Ewidencja kosztów dotacji prowadzona była w sposób nieprawidłowy, tj.: 

a) Zleceniobiorca nie prowadził w pełni wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację zadania publicznego pt. Polski model gościnności, zleconego 
w ramach Programu FIO na lata 2014-2020, ograniczając się jedynie do utworzenia kont 
208-02, 501-28 i 701-2-2846 mimo, że zgodnie z art. 16 ust. 5 udpp organizacja 
pozarządowa jest zobowiązana do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umowy, a ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 umowy Zleceniobiorca był 
zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji 
księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych. 

Nie wyodrębniono kont analitycznych dotyczących realizacji umowy przy kontach 13047, 
13248 i 49049 co uniemożliwiało identyfikację poszczególnych operacji. Skutkowało to 
brakiem zgodności zapisów na kontach 490(Ma) i 501-28(Wn). Przedłożony przez 
kontrolowanych wydruk z konta przeciwstawnego Rozliczenie kosztów 490 (Ma), który miał 
dotyczyć wyłącznie badanego projektu (204 851,78 zł) nie był zgodny z zapisami na koncie 
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, FIO: Polski model gościnności 501-28 (Wn) 
(204 646,41 zł). Było to niezgodne z § 7 ust. 1 umowy. 

(akta kontroli str. (akta kontroli str. 5-19, 72-75, 84-113, 127-136, 163-206, 847-
904, 939) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że poszczególnym rachunkom bankowym przypisuje się 
pojedyncze konta księgowe, a do kont księgowych dedykowanych rachunkom bankowym 
nie tworzy się kont analitycznych, ponieważ charakter tego konta nie przewiduje tworzenia 
do niego analityk. Konto księgowe o numerze 130 jest kontem, na którym księgowane są 
wyłącznie operacje na jednym rachunku bankowym (…). Analogiczne zasady obowiązują 
do konta księgowego 132, które jest powiązane z drugim rachunkiem: (…). Umowa 
dotycząca dofinansowania projektu realizowanego przez Fundację, nie zobowiązywała 
wykonawcy do dokonywania płatności związanych z tym projektem, wyłącznie z rachunku 
bankowego o określonym numerze, stąd wszelkie płatności realizowane były z użyciem 
posiadanych przez Fundację rachunków bankowych. 

(akta kontroli str. 853) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił także, że na liście księgowań są pozycje, które nie 
dotyczą bezpośrednio projektu, jeśli wynikają z dokumentów, na których co najmniej jedna 
pozycja była związana z projektem, a pozostałe nie. Księgowość nie kategoryzowała 
zapisów na koncie 490, więc przy filtrowaniu zapisów można posłużyć się tylko listą 
dokumentów i to powoduje takie ograniczenia. Czasami też na konto 490 księgowano pełną 
wartość faktury, a podział następował na kontach zespołu 5. Podobnie jest na kontach 
rozrachunkowych. (…) Na koncie 490 zgodnie ze schematem księgowym księgowane są 
wartości kosztów wynikających z faktur bez podziału na projekty. Kwoty mogą być 
podzielone jedynie ze względu na zakres odliczenia podatku VAT. Jeśli faktura 
dokumentowała zakupy przypisane do różnych obszarów merytorycznych zapis na koncie 
490 będzie miał wyższą wartość niż zapis na koncie 501-28. Przykładowo faktura 
F000310091800534803U dokumentowała zakup znaczków pocztowych na potrzeby trzech 
różnych projektów i w związku z tym na wyżej wspomnianych kontach zostały zapisane 
różne wartości. 

(akta kontroli str. 859, 961) 

b) na koncie kosztowym 501-28 wydzielonym dla kontrolowanego zadania poza kosztami 
sfinansowanymi ze środków własnych oraz z dotacji ujęto również wydatki w kwocie 
2666,90 zł, które nie zostały wykazane w rozliczeniu projektu. Było to niezgodne z § 7 ust. 1 
umowy. 

(akta kontroli str. 84-113, 127-136, 847-904) 

                                                      
46  Podane konta miały nazwę FIO: Polski Model Gościnności. 
47  Konto Rachunek bankowy PLN Alior Bank. 
48  Konto Rachunek bankowy PLN – SR. 
49  Konto Rozliczenie kosztów. 
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Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że na koncie księgowym 501-28 zostały 
zaewidencjonowane wszystkie koszty realizacji projektu (…), zarówno sfinansowane 
środkami pochodzącymi z dofinansowania, jak i środkami własnymi Fundacji, w tym takie, 
które w końcowym rozliczeniu zostały uznane za niekwalifikowalne. Nie uznano za celowe 
tworzenia odrębnego konta księgowego dla kosztów projektu finansowanych 
z dofinansowania i odrębnego dla finansowanych środkami własnymi Fundacji. Stan 
zapisów na koncie zamykający się kwotą 204 646,41 zł zawiera koszty związane 
z realizacją projektu, w tym wykazane w sprawozdaniu o wartości 199 861,58 zł jako 
sfinansowane z dotacji, o wartości 2 117,93 zł sfinansowane środkami własnymi oraz 
pozostałe wynikające z dokumentów opisanych jako dotyczące realizowanego projektu, 
które w okresie późniejszym zostały uznane jako koszty niekwalifikowalne, acz związane 
z projektem. Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił ponadto, że dokumenty te zostały opisane 
jako dotyczące projektu, czyli jako takie, które miały merytoryczny związek z realizacją 
projektu. Fakt ujęcia lub nie ujęcia ich w rozliczeniu, pozostaje bez wpływu na sposób ich 
księgowania (…) ze względu na związek merytoryczny oraz na znaczne różnice w czasie 
między ujęciem dokumentu w księgach, a sporządzeniem końcowego rozliczenia. 

(akta kontroli str. 852-853) 

Kontrola NIK wykazała, że powyższe nieprawidłowości skutkowały niezgodnością pomiędzy 
kosztami realizacji zadania wykazanymi w Sprawozdaniu, a kosztami ujętymi w ewidencji 
księgowej.  

5. Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji 22 maja 2019 r., tj.127 dni po terminie. 
Było to niezgodne z § 11 ust. 2 umowy, zgodnie z którym Zleceniobiorca był zobowiązany 
zwrócić niewykorzystaną kwotę dotacji w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji 
zadania publicznego. 

(akta kontroli str. 5-10, 20-21, 38, 273-388) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że Fundacja otrzymała informację od księgowości 
o wysokości niewykorzystanej dotacji, która miałaby wynosić ok. 150,00 zł. (…) Wiedząc, że 
ustawowe odsetki wyliczonej przez księgowość kwoty będą nieznacznym obciążeniem 
finansowym (poniżej 10,00 zł), Fundacja zdecydowała się najpierw złożyć sprawozdanie, 
a następnie uiścić opłatę. Licząc na szybkie rozliczenie projektu ze strony NIW (szczególnie 
ze względu na udział w edycji FIO 2019), Fundacja postanowiła poczekać na weryfikację 
sprawozdania ze strony Zleceniodawcy. W ten sposób mogła otrzymać informację zarówno 
o zaległościach (już po zweryfikowaniu) oraz o ewentualnych zwrotach z innego tytułu. 
Opłacenie w późniejszym terminie spowodowało konieczność uiszczenia dodatkowo 6,97 zł, 
ale jednocześnie dało pewność, że zwrot niewykorzystanej dotacji został rozliczony 
poprawnie. 

(akta kontroli str. 8-9) 

NIK podkreśla, że Zleceniobiorca nie może dokonywać kalkulacji dotyczącej terminowości 
wypełnienia zapisów umowy, lecz jest zobligowany ją wypełniać zgodnie z przyjętymi na 
siebie zobowiązaniami. 

6. Wszystkie dokumenty księgowe wykazane w Sprawozdaniu w części II, w pkt 5 
Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym przez kierownika 
projektu oraz zakwalifikowane jako sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji 
w dniu 30 stycznia 2019 r., a więc po wprowadzeniu dokumentów księgowych do ksiąg 
rachunkowych i po dokonaniu wszystkich płatności z projektu.  

Dokumenty księgowe podlegały więc dekretacji księgowej i zakwalifikowaniu do ujęcia 
w księgach rachunkowych przez księgowego bez sprawdzenia merytorycznego oraz opisu 
mimo, że zgodnie z art. 5 ust. 8 dokumentu Fundacja Republikańska – polityka 
rachunkowości, dekretacji księgowej i zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych 
podlega dokument finansowo-księgowy opisany i sprawdzony. 

Wszystkie dokumenty księgowe w momencie ich księgowania i płatności nie były opatrzone 
adnotacją wskazującą, że podlegały sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym, co było niezgodne z art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy 
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o rachunkowości, zgodnie z którym powinny zawierać stwierdzenie sprawdzenia 
i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca 
oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpisu osoby 
odpowiedzialnej za te wskazania). Ponadto na dowodach księgowych brak było adnotacji 
dotyczącej zatwierdzenia do zapłaty, co było niezgodne z art. 5 ust. 4 dokumentu Fundacja 
Republikańska – polityka rachunkowości, zgodnie z którym dokument finansowo-księgowy 
zewnętrzny obcy, powinien być zatwierdzony do wypłaty. 

 (akta kontroli str. 114-126, 147-150, 207-272, 389-522, 523-667, 930-962) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że dokumenty były sprawdzane i akceptowane na 
bieżąco, a w dniu 30 stycznia dokumenty zostały dodatkowo ponownie sprawdzone na 
okoliczność składania rozliczenia i to ponowne sprawdzenie zostało potwierdzone podpisem 
kierownika projektu. Dokumenty przekazywane do księgowości w zdecydowanej większości 
zawierały opisy, jakiej kategorii kosztów dotyczą w formie odręcznie naniesionej adnotacji 
zrozumiałej dla pracowników biura rachunkowego. Informacje dotyczące niektórych 
dokumentów przekazywane były ustnie. W przypadku wątpliwości były one wyjaśniane 
mailowo lub telefonicznie. Umieszczenie dekretacji (art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o rachunkowości) jest obowiązkiem osoby prowadzącej księgi i trudno wymagać tej 
adnotacji od członków Zarządu lub kierownika projektu. 

Zatwierdzenie do zapłaty następuje w drodze wymiany informacji ustnej między 
pracownikami Fundacji i nie ma charakteru adnotacji pisemnej. Osoba upoważniona do 
wykonywania operacji na rachunku bankowym Fundacji wprowadzając przelew do systemu 
bankowego dokonuje zatwierdzenia do zapłaty. 

 (akta kontroli str. 944) 

Zgodnie z umową między Fundacją i biurem rachunkowym, któremu powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, na Fundacji spoczywał obowiązek dostarczenia firmie 
sprawdzonych pod względem merytorycznym dokumentów (§ 5 ust. 1 umowy z biurem) 
oraz właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym 
dokumentowania operacji gospodarczych będących podstawą wpisów dokonywanych przez 
firmę w księgach rachunkowych i do opisywania dokumentów w sposób nie budzący 
wątpliwości co do sposobu ujęcia tych dokumentów na właściwych kontach księgi głównej 
oraz ksiąg pomocniczych (§ 5 ust. 2 umowy z biurem). Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 8 
dokumentu Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości, potwierdzeniem 
zatwierdzenia pod względem merytorycznym jest podpis na dokumencie osoby 
merytorycznie odpowiedzialnej za poniesiony wydatek oraz przypisanie kategorii kosztu 
(działalność gospodarcza / działalność statutowa / koszty administracyjne) oraz projektu, 
którego dany wydatek dotyczy. 

7. Na dwóch dokumentach księgowych50 opis dokonany przez kierownika projektu 
dotyczący sfinansowania danej operacji gospodarczej ze środków pochodzących z dotacji 
oraz ze środków własnych, nie zawierał informacji o źródle finansowania części kwot 
wykazanych na dokumencie księgowym, tj. nie podano, części kwoty sfinansowanej ze 
środków własnych. Było to niezgodne z § 7 ust. 3 umowy. 

(akta kontroli str. 933) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że na koncie 501-28 były ujmowane koszty związane 
merytorycznie z realizacją zadania, niezależnie od tego czy ostatecznie zostały one uznane 
za kwalifikowalne czy też nie. Wskazanie źródła finansowania w formie środków własnych 
odnosiło się przy rozliczeniu projektu tylko do wydatków kwalifikowalnych. Kwoty, o których 

                                                      
50  Na fakturze VAT 60491527 na kwotę 2981,20 zł (dotyczy poz. 7 i 8 sprawozdania), w opisie dokonanym 

przez kierownika projektu podano, że ze środków dotacji będzie sfinansowane 2822,20 zł (niszczarka 
i telefon), nie podając z jakich środków będzie pokryty zakup karty pamięci za 159,00 zł (w opisie podając ze 
środków własnych 0,00 zł). Jednocześnie na koncie Wn 501-28 dedykowanym projektowi zaksięgowano 
pełną kwotę 2981,20 zł wraz z kwotą 159,00 zł niezaliczoną do projektu (numer dziennika 656/6); na 
fakturze VAT 158317105751 na kwotę 605,64 zł (dotyczy poz. 48,49,50 sprawozdania), w opisie 
dokonanym przez kierownika projektu podano, że ze środków dotacji będzie sfinansowane 532,21 zł 
(flipchart, wkład, marker), nie podając z jakich środków będzie pokryty zakup pendrive´a 32GB USB3 za 
73,43 zł (w opisie podając ze środków własnych 0,00 zł). 



 

20 
 

mowa w pytaniu nie zostały w ten sposób opisane ponieważ były to wydatki 
niekwalifikowalne. 

(akta kontroli str. 945) 

Niepełny opis dokumentu księgowego dotyczący źródeł pokrycia kosztów zakupu nie 
wypełniał obowiązku zawartego w § 7 ust. 3 umowy, zgodnie z którym Zleceniobiorca był 
zobowiązany do opisania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją 
zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków finansowych. 

8. Na 47 dokumentach księgowych51 nie stwierdzono sprawdzenia i zakwalifikowania 
dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia 
dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) i podpisu osoby odpowiedzialnej za te 
wskazania, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, z art. 5 ust. 4 
i 7 dokumentu Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości oraz z § 7 ust. 3 umowy, 
zgodnie z którym Zleceniobiorca był zobowiązany do opisywania dokumentacji finansowo-
księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków 
finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. . 

(akta kontroli str. 22-29, 114-126, 389-522, 934-935, 1037-1040) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że jest mowa o trzech rodzajach dokumentów: 
rachunkach do umów cywilno-prawnych w ramach działalności wykonywanej osobiście, 
załącznikach do rozliczeń podróży oraz listach płac wynagrodzeń pracowników etatowych. 
Rachunki do umów o dzieło lub zlecenie nie są ujmowane w księgach samodzielnie i stąd 
nie mają naniesionej dekretacji. Podstawą zapisów w tym przypadku są listy płac. Faktury 
za paliwo czy potwierdzenia zapłaty za autostradę nie stanowią odrębnie podstawy do 
zapisów księgowych. Listy płac wynagrodzeń pracowników etatowych (oraz umów cywilno-
prawnych) nie posiadają dekretacji na podstawie art. 21 ust. 1a pkt 2). 

(akta kontroli str. 945) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił ponadto, że techniką dokumentowania zapisów 
księgowych przyjętą w Fundacji jest korzystanie z komputerowego systemu OPTIMA firmy 
Comarch. Jest to zawarte w polityce rachunkowości. System komputerowy pozwala 
w sposób jednoznaczny powiązać dekretację list płac z określonym dokumentem. Listy płac 
generowane są w systemie komputerowym i każda z nich posiada unikalny numer nadany 
przez ten system. Odwołanie się do tego numeru prowadzi wprost do uzyskania informacji 
o dokonanym w systemie komputerowym zapisie księgowym (dekretacji). Powyższe jest 
w naszym przekonaniu zgodne z art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy, a skoro jest zgodne 
z wymogami ustawy czyni również zadość wymaganiom par. 7 ust. 3 umowy. 

(akta kontroli str. 1040) 

NIK zwraca uwagę, że co prawda, zgodnie z art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości 
istnieje możliwość pominięcia dekretacji jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów 
księgowych, to jednak w dokumencie Fundacja Republikańska – polityka rachunkowości, 
nie zawarto zapisu o możliwości zaniechania zamieszczania na dowodach księgowych 
danych o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, przeciwnie art. 5 
ust. 4, 6, 7, 8 precyzują sposób ich opisu i jak podano w ust. 9 zasady te mają zastosowanie 
do wszystkich dokumentów finansowo-księgowych Fundacji. 

9. Ustalono, że w sześciu dokumentach księgowych52 (o łącznej kwocie 14 450,77 zł) oraz 
w trzech umowach wolontariackich53 (o łącznej kwocie 3600,00 zł) dokonywano korekt 

                                                      
51  Poz. 60-99 i 101-108. 
52  Na fakturze VAT 60491527, w opisie dokonanym przez kierownika projektu skreślono kwotę sfinansowaną 

ze środków dotacji 2981,20 zł i wpisano nową 2822,20 zł (poz. 7, 8); na rachunku do umowy o dzieło 
nr 124/2018/OGR na kwotę 600,00 zł przeprawiono daty wykonania dzieła i potwierdzenia odbioru na 
21.12.2018 r. (poz. 68); na rachunku do umowy zlecenia nr 23/2018/SNI na kwotę 2000,00 zł przeprawiono 
datę potwierdzenia odbioru na 21.12.2018 r. (poz. 70); na umowie zlecenia nr 28/2018/MMI i na rachunku 
do umowy na kwotę 4400,00 zł dokonano korekty nazwiska Zleceniobiorcy (poz. 71); na rachunku na kwotę 
3628,57 zł do umowy o zlecenia nr 21/2018/IMA przeprawiono datę potwierdzenia odbioru zlecenia 
(poz. 77); na umowie o dzieło nr 64/2018/MKM na kwotę 1000,00 zł, w § 1 i § 2 ręcznie skreślono wyraz 
„raportu” i dopisano ręcznie „podręcznika”, zmieniając treść dzieła ze „Sporządzenie rozdziału "O Polskim 
Modelu Gościnności" do raportu "Polski model gościnności" na Sporządzenie rozdziału "O Polskim Modelu 
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niezgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym błędy w dowodach 
wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, 
z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb; wpisanie treści poprawnej i daty 
poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej. 

(akta kontroli str. 935-936) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że w wymienionych dokumentach przeoczeniem było 
nieoznaczenie poprawek za pomocą dat lub/i podpisów, co było działaniem niecelowym 
i wynikającym z braku doświadczenia oraz wyrobionych nawyków, ale w niczym nie ujmują 
one rzetelności dokumentów. 

(akta kontroli str. 946) 

Dowody księgowe powinny być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, stąd stwierdzone 
na nich błędy muszą być korygowane zgodnie z ustawą o rachunkowości, zapewniając 
czytelność skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie poprawnej treści i daty poprawki oraz 
złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. 

10. Ze środków projektu rozliczono wydatki związane z wyjazdami służbowymi dwóch 
wykładowców, z którymi zawarto umowy o dzieło mimo, że w i umowach tych nie określono 
zasad i sposobu podróży służbowych54. Było to niezgodne z zasadą określoną w części A III 
ust. 7 tiret 13 Regulaminu FIO. Zgodnie z tą zasadą koszty wyjazdów służbowych osób 
zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej można było 
zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych (dokonać ich rozliczenia z projektu) wyłącznie 
w sytuacji, gdy w umowie określono zasady i sposób podróży służbowych, co potwierdzono 
w dokumencie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 Podręcznik dla organizacji 
część II Harmonogram i kosztorys, koszty niekwalifikowalne (str. 26-27). 

(akta kontroli str. 389-404, 919-920, 964-968) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że ze środków z dofinansowania FIO 2018 pokryto 
koszty wyjazdów służbowych szkoleniowców (…). Brak wymaganego Regulaminem FIO 
zapisu na umowach (…) stanowi przeoczenie, które nie wpłynęło na realizację projektu. 
Koszt ten został poniesiony zgodnie z założeniami Oferty i zgodnie z umową zawartą z NIW 
i był konieczny do poprawnego zrealizowania zadania. Brak zapisu na umowach (…) 
zostanie omówiony w ramach negocjacji z NIW. 

(akta kontroli str. 927, 968) 

11. Zleceniobiorca nie dopełnił obowiązku informacyjnego i nie umieścił na rzeczach 
zakupionych w ramach projektu55 logo FIO oraz informacji o dokonaniu zakupu w ramach 
zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach 
Programu FIO, do czego był zobowiązany zgodnie z § 8 ust. 2 umowy oraz cz. VIII pkt. 2 
Promocja projektów Regulaminu FIO. 
W trakcie ponownych oględzin ustalono, że stosownych oznaczeń dokonano po siedmiu 
miesiącach od zakończenia projektu, po ujawnieniu tego faktu w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 207-231, 916-919, 965, 991-993, 1037-1040) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że brak oznaczeń na zakupionych w ramach projektu 
rzeczach był przeoczeniem, które zostało uzupełnione w wymagany sposób. Wyjaśnił 
ponadto, że sprawa wypełnienia zapisów umowy związana z brakiem naklejek na 

                                                                                                                                       
Gościnności" do podręcznika "Polski model gościnności". Treść dzieła na złożonym do rozliczenia rachunku 
pozostał w wersji pierwotnej bez poprawki (poz. 81). 

53  W umowach wolontariackich: nr wol/I/2018/DMA, nr wol/I/2018/2/2018/OGR i nr wol/3/2018/PWÓ ręcznie 
dopisano przy nazwisku wolontariusza tekst „legitymującym się nr PESEL” z podaniem tego numeru oraz 
z dwoma podpisami osób reprezentujących Zleceniodawcę (pkt 6 sprawozdania). 

54  Ustalono, że umowy zlecenia: nr 22/2018/TSO z 19 listopada 2018 r. i nr 28/2018/MMI z 26 listopada 
2018 r. nie zawierają zasad i sposobu podróży służbowych, a wyjazdy służbowe obu wykładowców 
rozliczono z projektu (pierwszy: koszty noclegów w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie oraz wyżywienia 
w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie; drugi: koszty noclegu w Poznaniu, koszty wyżywienia 
w Poznaniu, Łodzi i Białymstoku). 

55  Niszczarka FELLOWES, smartfon SAMSUNG Galaxy A7, kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL, aparat 
fotograficzny SONY, trzy komputery DELL, drukarka Xerox DC SC2020, projektor multimedialny Epson. 
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przedmiotach zakupionych z dofinansowania FIO zostanie wyjaśniona podczas negocjacji 
z NIW. 

 (akta kontroli str. 926, 965, 970) 

12. Fundacja nie dysponowała oryginałami podstawowych dokumentów zadania 
publicznego złożonymi do NIW, jak: załączniki do umowy w postaci Oferty, kosztorysu 
i harmonogramu oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego i jego korekty, 
a kontrolerom przekazano dokumenty przesłane e-mailem z NIW, który jest administratorem 
generatora wniosków. 

(akta kontroli str. 207-347, 1037-1040) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że załączniki do umowy zostały wygenerowane w trakcie 

realizacji projektu przez Zleceniodawcę. Ze względu na to, że obecnie posiadamy kopie 

tych dokumentów, w trakcie spotkania negocjacyjnego z przedstawicielami NIW, uzyskamy 

potwierdzenie zgodności z oryginałami dokumentów. Tym samym uzyskamy możliwość 

poprawnego udokumentowania zadania. Analogicznie sytuacja wygląda ze Sprawozdaniem 

z realizacji dofinansowania oraz jego korektą – wszystkie te dokumenty są dostępne dla 

NIW (na użytek ewentualnej kontroli) w generatorze, natomiast wersje papierowe przyjętych 

Sprawozdań i korekt nie zostały nam przekazane przez NIW. Te dokumenty również 

zostaną przedstawione do potwierdzenia zgodności z oryginałami podczas negocjacji 

z Instytutem.  

(akta kontroli str. 1039) 

Fundacja powinna dysponować oryginałami ww. dokumentów. aby wywiązać się 
z obowiązku określonego w § 7 ust. 2 umowy, zobowiązującego do przechowywania 
dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez okres pięciu lat.  

IV. Wnioski 

Pomimo zakończenia i rozliczenia kontrolowanego zadania publicznego Najwyższa Izba 
Kontroli, mając na względzie stwierdzone nieprawidłowości, na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:  

1. Zapewnienie aktualizowania polityki rachunkowości Fundacji zgodnie z ustawą 
o rachunkowości; 

2. Zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;  

3. Sporządzenie i przekazanie do Zleceniodawcy korekty sprawozdania z realizacji 
projektu z uwzględnieniem niezgodności ze stanem faktycznym i kwalifikowalnością 
wydatków. 

4. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ewidencji księgowej oraz 
sporządzania sprawozdań z realizacji dotowanych projektów; 

5. Sporządzanie i opisywanie źródłowych dokumentów księgowych dotyczących 
finansowania kosztów udzielonych dotacji oraz dokonywanie korekt w tych dokumentach 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości; 

6. Dokonywanie zwrotu niewykorzystanych dotacji zgodnie z terminami określonymi 
w zawartych umowach; 

7. Stosowanie sposobów minimalizacji ryzyka realizowanych zadań publicznych; 

8. Zapewnienie zgodności zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań 
wspartych środkami z dotacji, z zapisami aktualnie obowiązujących umów oraz 
wymogów dotyczących promocji projektów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Wnioski 
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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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, 17 października 2019 r. 
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