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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Media 3.0 (dalej: Fundacja lub Beneficjent) 

Ul. Wincentego Pola 27 lok. 1-08b, 44 -100 Gliwice1 

 

Łukasz Żyła, Prezes Zarządu, od 24 października 2014 r. 

  

Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji 
i wychowania z dziedziny „Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie algorytmiki i programowania” pod nazwą: „Apki++”. 

 

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 Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Łukasz Piotrowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/58/2019 
z 29 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-9) 

 

                                                      
1 W okresie realizacji zadania Fundacja posiadała siedzibę w Rybniku pod adresem: ul. Rudzka 13/D, 44-200 

Rybnik. 

2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489,ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
 
Zadanie publiczne pn. Apki++ zostało wykonane przez Fundację zgodnie z umową 
zawartą z Ministrem Cyfryzacji. Cel projektu został zrealizowany. Osiągnięto 
wszystkie zakładane rezultaty jakościowe oraz osiem z dziewięciu rezultatów 
ilościowych. Środki z otrzymanej dotacji zostały wydatkowane terminowo. Kontrola 
71,1 % wydatków wykazała, że zostały one przeznaczone na zadania związane 
z realizowanym projektem. Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 
realizowanego projektu. Prawidłowo zrealizowano obowiązki promocyjne określone 
w umowie dotacji. Sprawozdania z realizacji zadania zostały złożone terminowo.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie ewidencji księgowej. Polegały one 
na ujęciu w niej wydatków niezwiązanych z ww. zadaniem, jak również nieujęciu 
niektórych wydatków dotyczących tego zadania. Stwierdzono również, że do 
ewidencji księgowej prowadzonej dla ww. zadania publicznego dwa wydatki 
w łącznej kwocie 282,38 zł zostały wprowadzone dopiero w 2018 r., tj. w następnym 
roku po zakończeniu realizacji tego projektu, co było niezgodne z art. 6 ust.1 ustawy 
z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości4 (dalej: uor). Jeden wydatek 
w wysokości 400,00 zł związany z projektem nie został w ogóle ujęty w ewidencji 
księgowej Fundacji.  

Nieprawidłowości w prowadzonej przez Fundację ewidencji księgowej dla 
kontrolowanego zadania publicznego naruszały art. 24 ust. 1 i 2 uor oraz  
postanowienia § 5 ust. 4 pkt 3 Zasad przyznawania i rozliczania dotacji5, który 
stanowi m.in., że zapisy księgowe winny odzwierciedlać na bieżąco koszty 
dotyczące realizacji zadania. 

Ponadto w sprawozdaniu z realizacji  zadania stwierdzono błędy o charakterze 
formalnym, które jednak nie miały wpływu na cel czy efekty projektu. 
W konsekwencji sprawozdanie z realizacji zadania nie odzwierciedlało w pełni stanu 
wynikającego z dokumentów źródłowych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania z dziedziny 
„Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie algorytmiki i programowania” pod nazwą: 
„Apki++”. 

 

1. Zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji 
i wychowania z dziedziny „Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania” pod nazwą: 

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

w formie opisowej. 
4  Dz.U. z 2019 r. poz. 351. 

5  Załącznik nr 2 do ogłoszenia Ministra Cyfryzacji o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. i 2017 r. 
zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: 
„Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania”. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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„Apki++” realizowane było przez Fundację6 przy udziale dotacji przyznanej na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie7. Umowę dotacji nr 15/DKFE/ZP/2016 zawarto w dniu 7 grudnia 
2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji a Fundacją Media 
3.08. Termin realizacji zadania ustalono od 1 października 2016 r. do 
30 września 2017 r. 

Całkowity koszt zadania publicznego określono w umowie w kwocie ogółem 
341 350,00 zł, z czego udział dotacji w całkowitym koszcie zadania w kwocie 
291 350,00 zł9, (tj. 85,4 %), a wkład osobowy Fundacji o wartości 50 000,00 zł (tj. 
18,4 %). 

Celem realizacji projektu  zgodnie z Ofertą realizacji zadania publicznego, która 
stanowiła załącznik do umowy, było zwiększenie kompetencji programowania 
w języku C i C++, myślenia algorytmicznego wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz poprawienie efektywności pracy indywidualnej 
nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi z minimum 50 szkół z terenu 
całego kraju poprzez wykorzystanie innowacyjnego modelu pracy dydaktycznej 
z wykorzystaniem interaktywnej platformy do nauki programowania apki.org.   
Wyznaczono cztery cele szczegółowe projektu, tj.: 

 rozwinięcie i pogłębienie zawansowanych kompetencji w programowaniu 

w języku C i C++ wśród 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez: 

warsztaty i szkolenia prowadzone przez nauczycieli-edukatorów labów 

3.010, korzystanie ze strony apki.org, dwa innowacyjne kursy online 

dostępne na platformie apki.org, udział w webinariach, udział 

w hackathonach online11, 

 rozwinięcie i pogłębienie kompetencji myślenia algorytmicznego 

i umiejętności przygotowujących uczniów do startu w olimpiadach 

informatycznych, poprzez: dwa innowacyjne kursy online oparte na 

zadaniach przygotowujących do startu w olimpiadach informatycznych, stałe 

wsparcie mentorskie online, udział w hackathonach online, 

 wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych i poprawienie efektywności 

pracy indywidualnej nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi, 

poprzez udostępnienie interaktywnego panelu do pracy indywidualnej na 

platformie apki.org oraz udostępnienie możliwości tworzenia własnych 

kursów/zadań  przez nauczycieli, 

 zainteresowanie szerszej grupy studiowaniem informatyki, poprzez 

umożliwienie korzystania  z kursów online C i C++ uczniom z całej Polski, 

również ze szkół niebiorących udział w projekcie. Udostępnienie webinariów 

jako nagrania na platformie apki.org. Przeprowadzenie kampanii w ramach 

Europejskiego Tygodnia Kodowania. 

                                                      
6 Fundacja Media 3.0 z siedzibą w Gliwicach działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego, 

a w szczególności upowszechnienia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

7 Dz. U z 2019 r. poz. 688. 

8 W dniu 5 lipca 2017 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, którym zmieniono Załącznik nr 3 do umowy – 
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania. Kwota ogółem dotacji nie uległa zmianie. 

9 W 2016 r. wysokość dotacji wyniosła 73 700,00 zł, a w 2017 r. 217 650,00 zł. 

10 Zajęcia przygotowujące do olimpiad informatycznych z zakresu programowania, prowadzone w szkołach. 

11 Konkursach informatycznych. 
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Wykonanie umowy nastąpiło w dniu 6 grudnia 2017 r. poprzez zatwierdzenie, 
przez Ministra Cyfryzacji, rozliczenia dotacji. 

(akta kontroli str. 10-15, 17-66, 104-105) 

2. Wydatki na realizację zadania dokonywane były z wyodrębnionego 
nieoprocentowanego rachunku bankowego w okresie realizacji projektu, tj. od 
1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.12, co było zgodne 
z § 12 ust. 1 umowy dotacji, zgodnie z którym środki przeznaczone na realizację 
zadania publicznego mogą być wydatkowane wyłącznie w terminie realizacji 
zadania. 

(akta kontroli str. 187-189,194-208) 

3. Skontrolowane wydatki były przeznaczone na finansowanie zadań związanych 
z realizowanym projektem, tj. zgodnie z postanowieniami umowy dotacji13. 

(akta kontroli str. 181-189) 

4. Wydatki na realizację zadania, ponoszone były w terminach określonych 
w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacji. W trakcie 
trwania zadania nie dokonywano zmian w harmonogramie. 
Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów wyniosły: 

 koszty merytoryczne zadania14 – 245 527,41 zł, 

 koszty obsługi zadania15 – 29 048,49 zł, 

 pozostałe koszty16 – 16 774,10 zł. 
(akta kontroli str.28-30,61-64,82-102,181-189,194-208) 

5. Badanie 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. 
Wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz za poszczególne 
usługi szacowana była na etapie przygotowania oferty realizacji zadania 
publicznego i była zgodna z zatwierdzonym kosztorysem. Wybór kadry 
realizującej projekt dokonywany był w pierwszej kolejności wśród pracowników, 
współpracowników oraz wolontariuszy działających na rzecz Fundacji. Wybór 
kadry nauczycieli prowadzących warsztaty w labach 3.0 dokonywano na 
podstawie analizy zgłoszeń w ramach rekrutacji szkół do projektu17. Dostawcy 
nagród18, koszulek19, byli wybierani spośród podmiotów, z którymi Fundacja już 
wcześniej współpracowała, a dostarczane produkty spełniały oczekiwania 
zarówno w zakresie jakości jak i ceny. Dostawca pendrivów20 został wybrany po 
przeprowadzeniu rozeznania cenowego.  

                                                      
12   Pierwszy wydatek poniesiono w  dniu 21 listopada 2016 r., ostatni w dniu 30 września 2017 r. 

13 Próby wydatków do kontroli dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. Z populacji wydatków 
w wysokości 291 350,00 zł (167 dowodów księgowych) do badania wybrano wydatki w wysokości 
207 254,35 zł (93 dowody księgowe). 

14 Na koszty merytoryczne zadania składały się w szczególności: wynagrodzenie programisty, mentora; 
wynagrodzenie za opracowanie kursów, przeprowadzenie webinariów, opiekę nad labami, prowadzenie 
warsztatów w labach. 

15 Na koszty obsługi zadania składały się: wynagrodzenie koordynatora projektu, usługa księgowości, najem 
powierzchni biurowej, artykuły papiernicze i biurowe oraz koszty usługi pocztowej. 

16  Na pozostałe koszty składały się: zakup nagród, koszulek i pendrivów.  

17 W ramach rekrutacji szkół, nauczyciel opisywał swoje doświadczenie dydaktyczne, osiągnięcia i motywację do 
prowadzenia klubu programistycznego. 

18 Zakupiono tablety (5 szt.) o wartości ogółem 3 312,02 zł oraz bony zakupowe (4 szt.) o wartości ogółem 
900,00 zł. Tablety zakupiono w ramach programu Techsoup Polska, który oferuje organizacjom 
pozarządowym możliwość zakupu sprzętu i oprogramowania ze znaczącymi zniżkami. 

19 Zakupiono dla uczniów koszulki z nadrukiem (480 szt.) o wartości 9 024,00 zł. 

20 Zakupiono pendrivy dla uczniów (180 szt.) o wartości 3 078,08 zł. 
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(akta kontroli str. 181-189, 395-404) 

6. Przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów dokonano przez strony 
umowy aneksem nr 1 z dnia 7 grudnia 2016 r., nie zmieniając wielkości 
przyznanej dotacji21. Przesunięcia środków, pomiędzy pozycjami określonymi 
w kosztorysie, dokonane przez Fundację bez zmiany umowy, nie przekroczyły 
10 % alokowanych w danej pozycji środków, co było zgodne z § 11 ust. 4 umowy 
dotacji22. 

(akta kontroli str. 61-64, 190-193) 

7. Zgodnie z przyjętymi przez Prezesa Zarządu Fundacji zasadami 
rachunkowości23, dla przyznanej dotacji, w zakładowym planie kont 
wyodrębniono konta księgowe do ewidencji kosztów dotacji, operacji 
dokonywanych z konta bankowego dotacji oraz do rozliczenia dotacji. 
Ustalenia kontroli wykazały, że w ewidencji księgowej na koncie kosztów (konto 
509) nie ujęto wszystkich kosztów finansowanych z dotacji (ogółem 
70 842,87 zł). Ponadto część kosztów ujęta na tym koncie nie dotyczyła kosztów 
zadania (ogółem 27 935,38 zł).  
Działania te były niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 uor i  § 5 ust. 4 ust. 3 Zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji (szczegółowy opis nieprawidłowości w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

Kontrola NIK ustaliła, że dwa wydatki w kwocie ogółem 282,38 zł, poniesione na 
realizację zadania w 2017 r., tj. zgodnie z terminem określonym w umowie 
dotacji, zostały ujęte w ewidencji księgowej 2018 roku, tj. po zakończeniu 
realizacji projektu, co było niezgodne z zasadą memoriałową określoną 
w art. 6 ust. 1 uor (szczegółowy opis nieprawidłowości w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

Badanie wydatków wykazało również, że jeden wydatek dotyczący 
kontrolowanego zadania publicznego w kwocie 400,00 zł za przeprowadzone 
webinarium JavaScript 24 nie został w ogóle ujęty w ewidencji księgowej Fundacji, 
co było niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 uor. Ponadto wydatek ten został opłacony 
ze środków własnych fundacji i nie został zrefundowany ze środków dotacji, ale 
został wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania (szczegółowy opis 
nieprawidłowości w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

W przypadku dwóch dowodów księgowych dokonano poprawienia błędów 
poprzez skreślenie kwot, bez złożenia podpisu osoby dokonującej poprawki oraz 
daty jej dokonania, co było niezgodne z art. 22 ust. 3 uor (szczegółowy opis 
nieprawidłowości w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 94-99, 108-189, 209-327, 377-382)  

8. Sprawozdania edukatorów z działalności klubów lab 3.0 wskazują, że beneficjent 
realizując zadanie osiągnął wszystkie zakładane rezultaty jakościowe, tj.: 

                                                                                                                                       
 

21 Zmniejszono wartość kosztów dojazdów uczniów z 4 000,00 zł na 400,00 zł, zmniejszono koszty wynajmu 
lokalu z 3 600,00 zł na 2 852,28 zł, zwiększono liczbę webinariów z 7 do 16 i zwiększono koszty zadania 
z 2 800,00 zł do 6 400,00 zł, , dodano pozycję zakup art. papierowych, tonerów i usług pocztowych o wartości 
645,64 zł, zwiększono koszty zakupu koszulek z 9 000,00 zł na 9 024,00 zł  oraz zwiększono koszty zakupu 
pendrivów z 3 000,00 zł na 3 078,08 zł. 

22 W szczególności zwiększono koszty usługi księgowej o 5,8 % z 6 000,00 zł na 6 350,00 zł oraz zmniejszono 
o 6,6 % koszty zakupu nagród z 5 000,00 zł na 4 672,02 zł. 

23 Zasady (polityka) rachunkowości Fundacji Media 3.0 zatwierdzone w dniu 1 stycznia 2016 r. Rozdział Dotacje 

24 Faktura VAT nr 10/2017 z 19 maja 2017 r. 
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 zwiększono umiejętności programistyczne wymagane na olimpiadach 
informatycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 zwiększono kompetencje uczniów w zakresie programowania w języku 
C i C++, 

 zwiększono kompetencje algorytmicznego myślenia, 

 zwiększono efektywność pracy indywidualnej nauczyciela z uczniami 
szczególnie uzdolnionymi w zakresie programowania. 

W  przypadku zakładanych rezultatów ilościowych, osiągnięto osiem na dziewięć 
rezultatów25, tj.:  

 w szkoleniach z programowania przygotowujących do startów 
w olimpiadach informatycznych wzięło udział 1 095, tj. o 46 % więcej niż 
zakładano, 

 utworzono 51 klubów 3.0, tj. o 2 % więcej niż zakładano, 

 wykonano 60 zadań przygotowujących do startu w olimpiadzie 
informatycznej, tj. osiągnięto 100 % planu, 

 udostępniono 4  kursy przygotowujące do startu w olimpiadzie 
informatycznej, tj. osiągnięto 100 % planu, 

 wskaźnik liczby rozwiązanych zadań na platformie apki.org, osiągnięto 
w 110 %,  

 liczbę odsłon platformy apki.org, osiągnięto w 129 %, 

 przeprowadzono 1 305 szkoleń, tj. o 4 % więcej niż zakładano, 

 wskaźnik liczby odbiorców kampanii promocyjnej, osiągnięto w 110 %. 
W sprawozdaniu z realizacji zadania Fundacja wskazała, że nie osiągnięto 
jedynie wskaźnika pn. „liczba materiałów w mediach”, który wyniósł 140 pozycji, 
tj. o 30 % mniej niż zakładano. Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że podana 
w sprawozdaniu wielkość wykonania tego wskaźnika dotyczyła tylko publikacji, 
co do których osobie odpowiedzialnej za monitoring działań promocyjnych udało 
się zebrać potwierdzenia zamieszczenia publikacji, gdyż z uwagi na ogólnopolski 
zasięg projektu utrudniony był monitoring publikacji zamieszczanych w mediach 
o zasięgu lokalnym, gdzie również ukazywały się publikacje na temat zadania. 

(akta kontroli str. 44-45, 86-87, 315-373, 405-409) 

9. Fundacja złożyła do Ministerstwa Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji zadania 
publicznego częściowe i końcowe, w terminach zgodnych 
z § 11 ust. 2 i 3 umowy dotacji26. 

W Sprawozdaniu końcowym  z wykonania zadania publicznego (zestawienie 
faktur/rachunków) kontrola wykazała jednak błędy o charakterze formalnym.  
W sprawozdaniu wykazano, że zakupiono  jedynie nagrody w postaci tabletów 
podczas gdy faktycznie zakupiono tablety i bony towarowe. Nastąpiło to po 
wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Cyfryzacji na zwiększenie liczby 
zakupionych nagród oraz sfinansowanie podatku PIT od zakupionych nagród 
w ramach tej samej kwoty27. Nie wykazano także pozycji podatku PIT, od 
zakupionych nagród, a wysokość podatku błędnie wliczono do kosztu nagrody 
udokumentowanej dowodem źródłowym za zakup nagrody. Faktycznie koszt 
podatku został sfinansowany z udzielonej dotacji, a dowody źródłowe 

                                                      
25 Osiągnięcie rezultatów ilościowych potwierdzają: listy obecności uczniów, sprawozdania edukatorów 

z działalności klubów lab 3.0, karty czasu pracy nauczycieli, raport z promocji projektu oraz  informacje 
i raporty uzyskane z platformy apki.org tj. linki do poszczególnych lekcji, kursów, liczba odsłon, liczba 
rozwiązanych zadań.  

26 Sprawozdanie częściowe i końcowe  złożono w  terminach odpowiednio: w dniu 27 stycznia 2017 r. 
i 30 października 2017 r. 

27 Zapytanie przesłane e-mailem w dniu 20 kwietnia 2017 r. 
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potwierdzają jedynie zakup nagrody, tj. zakup kart podarunkowych oraz zakup 
tabletów28. 
Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, iż w sprawozdaniu omyłkowo wykazano 
zakup tabletów zamiast faktycznie zakupionych kart podarunkowych oraz 
błędnie wykazano kwoty zakupu nagród, gdyż powinny być rozbite na dwie 
pozycje – zakup nagrody i podatek od nagrody. 

 (akta kontroli str. 68-106, 187-189, 215-223, 383-392) 

10. Fundacja wywiązała się z obowiązków informacyjnych określonych 
w § 6 umowy dotacji poprzez umieszczenie loga Ministerstwa Cyfryzacji oraz 
informacji, o realizacji projektu dzięki dofinansowaniu Zleceniodawcy, na 
wszystkich dokumentach związanych z realizowanym zadaniem, 
w szczególności na: materiałach promocyjnych przesyłanych do szkół 
i mediów, zawieranych umowach, sprawozdaniach z działalności klubów 
lab 3.0, listach obecności, kartach czasu pracy, zakupionych dla uczniów 
koszulkach i pendrivach. Ponadto ww. informacje umieszczone były również na 
portalu apki.org++.  

 (akta kontroli str. 315-329, 333, 352, 361-366, 412-414) 

11. Zadanie publiczne pn. Apki++, które realizowała Fundacja, zarówno w trakcie 
jego realizacji jak i po zakończeniu nie było przedmiotem bezpośredniej kontroli 
przez Zleceniodawcę. 

(akta kontroli str. 374-376, 397) 

 

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

 Ewidencja kosztów dotacji prowadzona była w sposób nieprawidłowy, tj.: 1.

 na wydzielonym dla zadania koncie kosztowym 509 – Projekt Apki++, 
ujęto koszty w wysokości 248 442,41 zł, natomiast koszty ogółem dotacji 
wykazane w sprawozdaniu wyniosły 291 350,00 zł. Różnica powstała 
w wyniku tego, iż na koncie 509 nie ujęto kosztów finansowanych z dotacji 
w wysokości 70 842,97 zł (koszty te ujęto na innych kontach kosztowych 
Fundacji), natomiast na koncie tym ujęto koszty w wysokości 27 935,38 zł, 
które nie miały związku z realizowanym zadaniem.  

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że konto kosztowe 509 zostało 
wyodrębnione pod projekt Apki++ przed okresem trwania projektu 
i ewidencjonowane były na tym koncie koszty projektu, który się zakończył 
w 2016 r. i był to projekt również finansowany ze środków Ministerstwa 
Cyfryzacji oraz dotyczył tej samej tematyki. Osoba księgująca 
potraktowała projekt Apki++ jako kontynuację poprzedniego projektu, 
w związku z czym istnieją zapisy księgowe na tym koncie przed 
rozpoczęciem projektu w wysokości ogółem 27 935,38 zł, które nie 
powinny być ujęte na tym koncie. Natomiast  przyczyną błędnego ujęcia 
kosztów w wysokości 70 842,97 zł, była  pomyłka osoby wprowadzającej 
dokumenty do systemu księgowego, spowodowana tym, że przy 
wprowadzaniu do systemu błędnie wybierano kategorię kosztów, wobec 
czego  głównie koszty usług księgowych, najmu, koszty wynagrodzeń 

                                                      
28 Nota obciążeniowa nr N 2/4/2017/P327 na kwotę 900,00 zł, w sprawozdaniu wykazano zakup tabletów w 

wysokości 1 000,00 zł oraz faktura nr 8/09/2017/TS na kwotę 3 312,02 zł, w sprawozdaniu wykazano zakup 
tabletów w wysokości 3 672,02 zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

9 

z umów o pracę,  zamiast księgować na koncie kosztów projektu 
ewidencjonowano na koncie kosztów administracyjnych.  

 w okresie realizacji zadania, w ewidencji księgowej projektu, nie ujęto 

dwóch wydatków w wysokości ogółem  282,38 zł29. Kontrola NIK ustaliła, 
że oba wydatki zaksięgowano na koncie kosztowym zadania po 
zakończeniu jego realizacji, w roku następnym, tj. 2018 r., 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, iż osoba sporządzająca sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok ustaliła niezgodność sald na kontach 
rozrachunkowych i tym samym ujawniła błąd 2017 roku. W 2017 roku 
dokumenty te zostały pominięte przy księgowaniu. Oba dokumenty zostały 
zaksięgowane w 2018 r. oraz zostały wykazane w sprawozdaniu 
finansowym jako błąd wpływający na wynik finansowy lat poprzednich.  

Niezaksięgowanie wszystkich kosztów dotacji na wydzielonym koncie księgowym 
i ujęcie kosztów niezwiązanych z projektem było niezgodne z art. 24 ust. 
1 i 2 uor, który stanowi, że dokonane w księgach rachunkowych zapisy powinny 
odzwierciedlać stan rzeczywisty. Ponadto naruszono § 5 ust. 4 pkt 3 Zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji, zgodnie z którym Zleceniobiorca jest 
zobowiązany do prowadzenia pełnej i przejrzystej dokumentacji księgowej 
dotyczącej zadania odrębnie od innych kosztów własnej działalności, w tym 
wydzielenia właściwej grupy kont kosztowych w księgowym planie kont 
stosowanym przez Zleceniobiorcę. Zapisy księgowe winny odzwierciedlać na 
bieżąco koszty dotyczące realizacji zadania. 
Niezaksięgowanie dwóch wydatków w okresie sprawozdawczym, którego 
dotyczą było niezgodne z zasadą memoriałową określoną w art. 6 ust. 1 uor, 
który stanowi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie 
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążając je koszty związane 
tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu 
ich zapłaty.   

Skutkiem niewłaściwej ewidencji kosztów na koncie kosztowym zadania była 
niezgodność pomiędzy kosztami realizacji zadania wykazanymi w Sprawozdaniu 
końcowym z wykonania zadania publicznego, a kosztami ujętymi w ewidencji 
księgowej. Wobec powyższego prowadzona ewidencja księgowa nie zapewniła 
w pełni zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu z ewidencją księgową 
kosztów zadania. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż sprawozdanie końcowe sporządzono na podstawie 
dokumentów źródłowych. Dodatkowo, przez cały okres prowadzenia projektu, 
prowadzony był rejestr wydatków w formie elektronicznej, jednakże plik 
zawierający zestawienie po zakończeniu i rozliczeniu projektu w wyniku 
uszkodzenia dysku zewnętrznego, został zniszczony. 

 (akta kontroli str. 122-180, 187-189, 194-327, 377-392, 405-411) 

 Wydatek dotyczący kontrolowanego zadania publicznego w kwocie 400,00 zł za 2.
przeprowadzone webinarium JavaScript 30 nie został w ogóle ujęty w ewidencji 
księgowej Fundacji, co było niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 uor. Ponadto wydatek 
ten został opłacony ze środków własnych fundacji i nie został zrefundowany ze 
środków dotacji, ale został wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż przyczyną niezaksięgowania dowodu źródłowego 
było nieprzekazanie go do biura rachunkowego. Wydatek ten został opłacony 

                                                      
29  FVRCEZ/FVS2017/000031 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 178,38 zł (koszty najmu) zapłaconą w dniu 

13 marca 2017 r. oraz FV 003730091700975741U z dnia 29 września 2017 r. na kwotę 104,00 zł (koszty 
usług pocztowych) zapłaconą w dniu 27 września 2017 r. 

30 Faktura VAT nr 10/2017 z 19 maja 2017 r. 
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gotówką przez członka zarządu, natomiast kwota ta omyłkowo nie została 
zrefundowana z konta projektu, pomimo prawidłowego opisania faktury przez 
koordynatora projektu, który wg. swojej wiedzy wykazał go w sprawozdaniu jako 
opłacony z dotacji. 

(akta kontroli str. 187-189, 377-382) 

 Na dwóch dowodach księgowych: lista płac nr E/2017/06 z dnia 3.
29 czerwca 2017 r. oraz lista płac nr E/2017/07 z dnia 31 lipca 2017 r., dokonano 
poprawienia błędów w niewłaściwy sposób poprzez skreślenie kwot, bez złożenia 
podpisu osoby dokonującej poprawki oraz daty jej dokonania. 

Powyższe działanie było niezgodne z art. 22 ust. 3 uor, który stanowi, że 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. 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, iż osoba dokonująca poprawki nie miała 
wiedzy na temat prawidłowego sposobu poprawiania błędów na dowodach 
księgowych, na co również nie zwrócił uwagi Zarząd podczas zatwierdzania 
dokumentu. 

(akta kontroli str. 187-189, 224-231, 383-387) 

IV. Uwagi  
W związku z zakończeniem i rozliczeniem kontrolowanego zadania publicznego NIK 
nie formułuje wniosków pokontrolnych, ale mając na względzie stwierdzone 
nieprawidłowości, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę aby 
w przypadku korzystania ze środków publicznych zwiększyć nadzór nad 
prawidłowością prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań 
z realizacji dotowanych projektów. 
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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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi. 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, ….. września 2019 r. 
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