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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Civis Polonus w Warszawie (dalej Fundacja).  

 

Joanna Pietrasik, Prezes Zarządu Fundacji Civis Polonus w Warszawie od 7 marca 
2014 r. (dalej Prezes, kierownik projektu). 

(akta kontroli str. 2046-2115, 2148-2157) 

Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020 pn.” Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, 
Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji 
(publicznych)”.  

 

Od 2017 r. do czasu zakończenia kontroli oraz dla zdarzeń wcześniejszych, jeżeli 
miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

Maciej Bukowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/61/2019 z 5 czerwca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1, 2) 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 Zadanie publiczne lub Projekt - pn. „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, 
Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania 
decyzji (publicznych)”, 

 FIO - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,  

 NIW - Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, będący Zleceniodawcą i Instytucją Zarządzająca Programem 
FIO,  

 Regulamin FIO - Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 
2018 r., 

 Umowa dotacji - umowa nr 449_I/2018 z 26 lipca 2018 r. na realizację zadania 
publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020 zawarta przez Fundację z NIW, 

 Ustawa o rachunkowości - ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości2, 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie3,  

 Polityka rachunkowości - w okresie realizacji Projektu obowiązywały trzy 
dokumenty o nazwie „Polityka rachunkowości” wprowadzone uchwałami Zarządu 
Fundacji (brak numerów) z dnia 1 czerwca, 20 sierpnia i 10 grudnia 2018 r. 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
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Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Fundacja Civis Polonus zrealizowała zadanie publiczne Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, 
Elblągu, Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie 
podejmowania decyzji (publicznych) na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Instytutem Wolności.  

Środki z otrzymanej dotacji zostały wydatkowane w okresie obowiązywania umowy 
dotacji. Kontrola 84,2 % 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 złożono terminowo. Realizacja zadań przebiegała w większości 
zgodnie z warunkami umowy. Cel główny Projektu został osiągnięty. Osiem z 16 
zakładanych rezultatów projektu zrealizowano na zaplanowanym lub wyższym 
poziomie.  

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

 wykonania dwóch zadań po terminie realizacji zadania publicznego, określonym 
w umowie dotacji, tj. doradztwo strategiczne Fundacji oraz uruchomienie Portalu, 
co było niezgodnie z § 2 ust. 1 i 3 umowy dotacji;  

 niesporządzenia, wymaganego postanowieniami § 4 punkt 2 umowy 
z wykonawcą, protokołu odbioru prac związanych ze stworzeniem portalu 
internetowego; 

 nieposiadania niektórych dokumentów związanych z Projektem (kopii korekty 
sprawozdania złożonego do NIW i potwierdzenia jego złożenia, załączników do 
umowy dotacji), a także brak kompletnych sprawozdań, co było niezgodne z §7 
ust. 2 umowy dotacji; 

 wykonania na poziomie niższym niż zakładano pięciu z 16 rezultatów 
określonych w ofercie, co było niezgodne z § 2 ust. 3 umowy dotacji; 

 nieprowadzenia dla Projektu w pełni wyodrębnionej ewidencji księgowej, 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, co 
było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz z § 7 ust. 1 umowy dotacji; 

 prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej kontrolowanego Projektu bez 
zachowania trwałości zapisów, co było niezgodne z art. 23 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości; 

 dokonywania korekt dekretacji na dokumentach księgowych w sposób 
niespełniający wymogów ustawy o rachunkowości.  

W sprawozdaniu (po korekcie) z realizacji zadania stwierdzono błędy o charakterze 
formalnym, polegające na ujęciu kwot innych niż na dokumentach księgowych.  

 

 

 

 

 

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

w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Realizacja zadania publicznego pn. Młodzi ludzie 
w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie i Nowym Mieście 
Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji 
(publicznych). 

1. Skontrolowane zadanie publiczne realizowane było przez Fundację5 w okresie od 
1 czerwca do 31 grudnia 2018 r. przy udziale środków z dotacji pozyskanej na 
podstawie umowy dotacji zawartej z Narodowym Instytutem Wolności.  

Całkowity koszt ww. zadania określono w umowie w kwocie ogółem 160 518,00 zł, 
z czego udział dotacji wyniósł 150 318,00 zł, (tj. 93,6 %) oraz wkład osobowy 
Fundacji 8 400,00 zł i wkład rzeczowy 1 800 zł (tj. łącznie 6,4 %). 

Cel realizacji Projektu zgodnie z ofertą został określony w sposób następujący: 
w okresie od 1.06.2016 do 31.12.20166 zwiększanie udziału (min. 75) młodych ludzi 
w życiu publicznym w 5 gminach: Nowe Miasto Lubawskie, Elbląg, Iława, Gdynia, 
Dzierzgoń poprzez włączenie ich do procesów decyzyjnych w gminach za 
pośrednictwem mechanizmu dialogu obywatelskiego jakim są Młodzieżowe Rady 
Gmin.  

Fundacja wyznaczyła cztery cele szczegółowe Projektu: 

 rzeczywisty udział młodych w procesach podejmowania minimum jednej decyzji 

w gminie – wdrożenie modelu działania Młodzieżowych Rad Gmin (dalej MRG) 

nazywanego „od problemu do rozwiązania” w 5 gminach,  

 rozwój kompetencji przedstawicieli pięciu MRG  (w sumie 75 osób) w zakresie 

reprezentowania młodych ludzi, zabierania głosu w sprawach młodzieży oraz 

uczestniczenia w procesach decyzyjnych,  

 zwiększenie kompetencji, gotowości i wsparcie lokalnych decydentów (władz 

samorządowych, urzędników, radnych) do słuchania głosu młodzieży oraz 

włączenia młodych w procesy decyzyjne (5 gmin, 15 osób),  

 upowszechnienie i promocja roli MRG jako sposób na realne uczestnictwo 

młodych w procesach decyzyjnych oraz standardów działania MRG. 

Wykonanie umowy nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2019 r., tj. po zatwierdzeniu przez 
NIW rozliczenia dotacji. 

(akta kontroli str. 64-238, 2800, 2802, 2803) 

2. Wydatki na realizację zadania dokonywane były z rachunku bankowego, na 
którym znajdowały się środki własne Fundacji, środki z otrzymanej dotacji na 
realizację kontrolowanego Projektu oraz środki z siedmiu innych dotacji.  

(akta kontroli str. 85-94, 239-318, 338, 340, 341, 353, 1757-1816, 1817-2045, 2920-
2923)  

3. W porozumieniu z NIW7 w grudniu 2018 r. (bez konieczności zawierania aneksu 
do umowy dotacji), Fundacja dokonała modyfikacji kosztów merytorycznych (I.A) na 
kwotę 3 150 zł, które nie wpłynęły na zmianę kwoty ogólnej kosztów. Zmiany 

                                                      
5  Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu. Nie 
posiada statusu organizacji pożytku publicznego i jest nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

6  Kontrola wykazała, że Fundacja błędnie podała rok/okres realizacji Projektu w ofercie, w sprawozdaniu 
i w korekcie sprawozdania. Wskazała 2016 r., a umowę na realizację zadania publicznego podpisano 
i realizowano w 2018 r. 

7  Korespondencja email koordynatora projektu i pracownika NIW. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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dokonano z powodu niższych kosztów w ww. kategorii IA oraz wyższych kosztów 
głównie za: wdrożenie techniczne Portalu (o kwotę 1 200 zł), opracowanie 
identyfikacji wizualnej Portalu (o kwotę 1 215 zł) i zakwaterowanie oraz wyżywienie 
trenerów (o kwotę 286 zł). NIW nie wyraził zgody w grudniu 2018 r. na 
zaproponowane przez Fundację zmiany kosztów (I.B) związanych z rozwojem 
instytucjonalnym w organizacji na kwotę 1 600 zł, dotyczące głównie zwiększenia 
kwoty na zakup programu księgowego (o kwotę 892,60 zł) oraz na dojazdy 
i zakwaterowanie eksperta (o kwotę 643 zł) uznając, że zmiany wymagały 
sporządzenia aneksu na dwa tygodnie przed zakończeniem Projektu. Fundacja nie 
dokonała tych zmian. 

(akta kontroli str. 64-238, 2360-2369, 2759-2762) 

4. Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów wyniosły: 

 koszty merytoryczne zadania (kategoria I)8 – 127 294,00 zł (w tym z dotacji 
117 094,16 zł, z wkładu osobowego 8 400,00 zł i z wkładu rzeczowego 1 800 zł). 
W ramach tych kosztów na rozwój instytucjonalny własnej organizacji (kategoria 
I.B) wydatkowano 27 545,10 zł, tj. 18,55% kwoty faktycznie wydatkowanej 
dotacji, co było zgodne z § 6 ust. 3 umowy, który stanowił, że kwota ta nie mogła 
przekroczyć 20%; 

 koszty obsługi zadania (kategoria II)9 – 31 409,08 zł (100% z dotacji). Suma 
wydatków z dotacji w tej kategorii wyniosła 21,15% kwoty faktycznie 
wydatkowanej dotacji, co było zgodne z § 6 ust. 2 umowy, który stanowił, że 
kwota ta nie mogła przekroczyć 25%. 

(akta kontroli str. 95-236, 2920-2923) 

5. Zgodnie z § 2 ust. 2 i § 11 ust.1 umowy dotacji skontrolowane wydatki10 
dokonywane były w okresie realizacji Projektu, tj. od 1 czerwca 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. Wydatki te były przeznaczone na finansowanie zadań 
związanych z realizowanym Projektem, tj. zgodnie z postanowieniami umowy 
dotacji. 

(akta kontroli str. 85-94, 146-181, 685-1816, 2920-2923) 

6. Wysokość wynagrodzeń dla koordynatora Projektu i Księgowej 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 
wykonawców był dokonywany również spośród tych, którzy wcześniej 
współpracowali z Fundacją.  

(akta kontroli str. 64-237, 685-1756, 2920-2923) 

7. Fundacja, ze środków zakwalifikowanych w umowie jako wydatki na wsparcie 
instytucjonalne, zakupiła laptop, cztery oprogramowania komputerowe (z których 
trzy nie zostały zainstalowane11); zorganizowała szkolenia wyjazdowe, w tym 

                                                      
8  Na koszty merytoryczne zadania składały się w szczególności: koszty dojazdów do gmin, wynagrodzenia 

dla wykonawcy Portalu i autorów teksów na Portal (dot. głównie dorobku z 15-lecia funkcjonowania 
Fundacji), wynagrodzenia dla autorów analiz, opracowań związanych z danymi pozyskanymi w trakcie 
szkoleń i warsztatów, zakup laptopa oraz oprogramowania komputerowego, zakup doradztwa  
strategicznego.  

9  Na koszty obsługi zadania składały się głównie: wynagrodzenie koordynatora projektu i Księgowej, koszty 
utrzymania lokalu, koszty kopiowania dokumentów, zakupu materiałów biurowych i usług 
telekomunikacyjnych. 

10  Próby wydatków do kontroli dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. Z populacji 
wydatków w wysokości 148 503,24 zł (120 dowodów księgowych) do badania wybrano wydatki w wysokości 
142 2288,77 zł (101 dowodów księgowych). 

11  Program operacyjny i antywirusowy kupiony na podstawie faktury proforma 9364/PDPPro/12/FY18 z 20 
grudnia 2018 r. za kwotę 300,58 zł, z tym ze środków z Projektu w wysokości 291 zł. Program księgowo-
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dwudniowe z noclegiem i wyżywieniem. Fundacja zleciła także przeprowadzenie 
spotkań/warsztatów i opracowanie materiałów (w tym dotyczących dorobku 15-lecia 
działalności Fundacji) wraz z ich korektą i redakcję językową treści tych materiałów, 
w celu zamieszczenia ich na Portalu; zleciła opracowanie analiz, spisanie efektów 
działań Fundacji (pod nazwą Ewaluacja szkoleń) w pięciu gminach 
zaangażowanych w Projekt.  

Ponadto Fundacja w ramach Projektu stworzyła i uruchomiła 
Portal/www.mlodziobowatele.pl. W dniu 3 grudnia 2018 r. została zawarta umowa 
na wykonanie tego Portalu, na kwotę 12 415 zł. Zgodnie z § 4 pkt 1 umowy zadanie 
miało zostać zrealizowane do 31 grudnia 2018 r. Według wyjaśnień Prezesa 
Fundacji Portal został uruchomiony dopiero 30 stycznia 2019 r. (szczegółowy opis 
pkt 1 sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 2-4, 10-12, 28, 49, 64-238, 537, 538, 540, 543, 685-1756, 
2360-2369, 2759-2762, 2920-2929) 

8. Nie stwierdzono przypadków, aby w okresie realizacji badanego Projektu 
Fundacja zbyła rzeczy zakupione ze środków pochodzących z Projektu. 

(akta kontroli str. 2-7) 

9. Fundacja zwróciła niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1 814,76 zł w dniu 
30 stycznia 2019 r., tj. 15 dni po terminie określonym w § 11 ust. 2 i 4 umowy 
dotacji. Do kwoty tej doliczyła odsetki za zaległość w wysokości 6,00 zł. Łącznie 
zwróciła 1 820,76 zł. 

(akta kontroli str. 188) 

10.  Fundacja wywiązała się z obowiązków informacyjnych określonych w § 8 umowy 
dotacji. Laptop zakupiony w ramach Projektu został oznakowany nalepką logo 
zleceniodawcy. Na opracowanych dokumentach Fundacja umieściła logo 
zleceniodawcy i informacje, że zadanie publiczne było finansowane ze środków 
otrzymanych od zleceniodawcy. Na powstałym Portalu o nazwie 
www.mlodziobywatele.pl, Fundacja zamieściła informacje, że powstał on ze środków 
z dotacji. W trackie kontroli NIK zamieściła ponadto informacje o zrealizowanym 
Projekcie.   

(akta kontroli str. 2-4, 11, 12, 568, 569, 572, 576, 577, 2924, 2925) 

11. W terminie określonym w ofercie Fundacja zrealizowała trzy12 z 12 zadań 
(wchodzących w skład czterech działań) ujętych w harmonogramie. W pozostałych 
dziewięciu przypadkach zadania wykonano z opóźnieniem sięgającym od jednego 
do trzech miesięcy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, przy 
czym w ośmiu z tych przypadków zadania wykonano przed datą końcową realizacji 
projektu, tj.:  

 realizację szkoleń (poz. 2 harmonogramu) zaplanowano przeprowadzić 
w miesiącach od czerwca do września 2018 r., a trzy umowy 
(na przeprowadzenie 2 dni zajęć/warsztatu pt. „Szkolenie dla zespołów 
z gmin”) zawarto 10 października 2018 r. Szkolenia przeprowadzono 
w dniach 18-19 października 2018 r., tj. z jednomiesięcznym opóźnieniem, 

                                                                                                                                       
finansowego wersja z 2019 r. (a Fundacja używała wersji z 2013 r.) kupiony 19 grudnia 2018 r. za kwotę 
1 992,78 zł (faktura VAT nr 560-359-12-18), z której kwota 1100 zł stanowiła wydatki kwalifikowane 
z Projektu. Wydruki z ewidencji księgowej dokonane w czasie kontroli zawierają oznaczenie programu 
księgowego z 2013 r. 

12  Trzy z czterech zadań w ramach działania „1. Wspieranie modelu działania MRG – rzeczywisty udział 
młodych w procesach podejmowania decyzji publicznych (V-XII.2018 r.)” ujętych w harmonogramie pod 
poz.: (1) „przygotowanie szkolenia i rekrutacja członków zespołów projektowych z gmin”, (3) „diagnozowanie 
problemów: MRG z władzami stworzy mapę najważniejszych problemów”, (9) „wdrożenie rozwiązania i jego 
wdrożenie: po wyborze rozwiązania władze i MRG wspólnie zaproponują działania prowadzące do 
problemu”. 

http://www.mlodziobywatele.pl/
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w stosunku do terminu określonego w harmonogramie. W wyjaśnieniach 
Prezes Fundacji podała m.in., że w czerwcu 2018 r. skończyły się kadencje 
Młodzieżowych Rad Gmin w Gdyni, Nowym Mieście Lubawskim, Iławie 
i Elblągu i musieliśmy poczekać na wybranie nowych radnych (…). W dniu 
28.09 2018 r. odbyły się wybory do MRG Miasta Dzierzgoń, natomiast 
16.10.2018 r. w szkołach w Nowym Mieście Lubawskim. Dlatego szkolenie 
odbyło się 18-19.10.2018 r. Przesunęliśmy termin ww. szkolenia, tak by mogli 
w nim wziąć udział nowo wybrani młodzieżowi radni. Prezes Fundacji dodała, 
że terminy wykazano w sprawozdaniu z realizacji zadania, a NIW je 
zaakceptował; 

 realizację trzech warsztatów dla dorosłych (po jednym warsztacie w każdej 
poz.: 4, 10 i 11 harmonogramu) zaplanowano przeprowadzić po jednym 
warsztacie w lipcu, wrześniu i listopadzie 2018 r., a przeprowadzono je 
odpowiednio: w dniu 19 października 2018 r. na podstawy umowy 
z 10 października 2018 r. (tj. trzy miesiące później), w dniu 23 listopada 
2018 r. na podstawie umowy z 6 listopada 2018 r. (dwa miesiące później) 
i w dniu 17 grudnia 2018 r. na podstawie umowy z 5 grudnia 2018 r. (jeden 
miesiąc później). W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że czekano, 
aby pracować i przeszkolić nowo wybranych radnych po wyborach, a wraz 
z nimi ich opiekunów. Prezes dodała w wyjaśnieniach m.in., że NIW 
zaakceptował wykazane w złożonym sprawozdaniu terminy realizacji zadania;  

 zadanie dotyczące hierarchizowania problemów13 (poz. 8 harmonogramu) 
zaplanowano na miesiące: od sierpnia do października 2018 r., a realizowano 
na podstawie trzech umów z 6 listopada 2018 r. na prace eksperta 
z młodzieżową radą i władzami gmin (z tego: trzy wyjazdy do gmin w dwóch 
umowach i dwa wyjazdy do gmin w jednej umowie), które zrealizowano 
20 listopada 2018 r. i 20 grudnia 2018 r., tj. z jedno i dwumiesięcznym 
opóźnieniem, w stosunku do  terminu określonego w harmonogramie. 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że punkt 8 harmonogramu 
w ofercie (…) był tylko jednym z etapów wdrożenia działania 1. projektu 
tj. wdrożenie modelu działania Młodzieżowych Rad Gmin – rzeczywisty udział 
młodych w procesie podejmowania decyzji publicznych. Działanie 1 zostało 
zaplanowane i zapisane w ofercie jako trwające od początku do końca 
trwania projektu.  

NIK nie kwestionuje terminowości wykonania całości działania 1., ale zwraca 
uwagę, że niedotrzymano terminów realizacji zadań wskazanych 
w harmonogramie, które składały się na działania 1. Przewidziane w poz. 8 
zadanie zostało przez Fundację określone w harmonogramie do realizacji 
w miesiącach od sierpnia do października 2018 r.;  

 opracowanie koncepcji merytorycznej portalu, struktury treści, funkcjonalności 
i układu prezentowanych danych (poz. 5 harmonogramu) zaplanowano 
opracowanie w miesiącach od lipca do września 2018 r., a prace zakończono 
z trzymiesięcznym opóźnieniem, w stosunku do harmonogramu. Fundacja nie 
przedłożyła na potrzeby kontroli NIK dokumentu potwierdzającego 
opracowanie koncepcji merytorycznej Portalu. Ustalono natomiast, że 
wynagrodzenie w wysokości 2 500 zł za opracowanie ww. koncepcji zostało 
wypłacone Wiceprezes Fundacji nadzorującej uruchomienie Portalu14. 
Z wyjaśnień Prezesa Fundacji wynika m.in., że prace wykonywano 

                                                      
13  MRG miał określić ważność tych problemów i wybór problemu do rozwiązania: MRG z władzami wybierze 

problem, który jest dla młodych ważny, a jednocześnie możliwy do rozwiązania. 
14  Lista płac LP 06/ON/12/2018 z 12 grudnia 2018 r. na kwotę 2 500 zł i przelew bankowy. 
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w miesiącach od września do grudnia 2018 r., i polegały one m.in. na analizie 
portali w Polsce i świecie, zaprojektowanie struktury strony, strony głównej 
i podstron. Wykonanie prac nastąpiło z opóźnieniem, ponieważ była 
konieczność, aby opracowanie koncepcji następowało równolegle z pracami 
wykonawcy Portalu. Prezes Fundacji w wyjaśnieniach podała m.in. że nie 
stworzono dokumentu, ale Wiceprezes opracowywała koncepcję na 
podstawie umowy o pracę, a efekt tej pracy można obejrzeć na stronie 
internetowej Portalu; 

 opracowanie identyfikacji wizualnej portalu: koncepcja, grafika, 
poszczególnych części itd. (harmonogram poz. 6) zaplanowano na miesiące 
od sierpnia do października 2018 r., prace trwały do grudnia 2018 r., tj. dłużej 
o dwa miesiące niż określono w harmonogramie. W wyjaśnieniach Prezes 
Fundacji podała, m.in. że zadanie z poz. 6 harmonogramu wykonał 
wykonawca Portalu, z którym 3 grudnia 2018 r. zawarto umowę. Dowodem 
potwierdzającym wykonanie zadania był projekt graficzny Portalu;  

 przygotowanie treści na Portal w tym redakcję językową zaplanowano na 
miesiące: od września do listopada 2018 r. (poz. 7 harmonogramu). 
Faktycznie redakcję językową rozpoczęto realizować na podstawie umowy 
o dzieło 4/12/2018/FIO z 3 grudnia 2018 r., a odebrano protokolarnie 
20 grudnia 2018 r., tj. z jednomiesięcznym opóźnieniem, w stosunku do 
terminu określonego w harmonogramie. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji 
podała m.in., że większość umów na przygotowanie treści na Portal została 
zawarta w listopadzie 2018 r., dlatego osoba wykonująca redakcję językową 
mogła przystąpić do tej redakcji dopiero w grudniu 2018 r. 

(akta kontroli str. 64-238, 272, 930-1032, 1709-1710, 2709, 2711, 2713, 2726-2727, 
2759-2766, 2848-2908)  

Nieterminową realizację zadania ujętego w harmonogramie w pozycji 12 opisano 
w pkt 1c sekcji Stwierdzone nieprawidłowości dotyczącym uruchomienia Portalu. 

12. Fundacja nie posiadała kopii korekty sprawozdania z realizacji zadania 
publicznego, którą złożono do NIW oraz potwierdzenia jej złożenia (szczegółowy 
opis w pkt 2 sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).   

(akta kontroli str. 13, 15, 42, 85-115, 146-181, 338, 340, 341, 537, 540-542, 
699-706, 2745-2747, 2754) 

13. Projekt w trakcie realizacji był poddany wizycie monitorującej w dniu 
24 października 2018 r. 15. Prezes Fundacji podała, m.in. że Fundacja nie otrzymała 
od NIW żadnych informacji pokontrolnych oraz że, jak ustaliła w trakcie rozmowy 
telefonicznej z pracownikiem NIW w dniu 11 czerwca 2019 r., informacje 
pokontrolne znajdują się do wglądu w siedzibie NIW”.   

(akta kontroli str. 2-7, 319-324, 2909-2918) 

14.  Ustalono, że Fundacja dokonała płatności w pełnej wysokości za usługi przed 
ich całkowitym wykonaniem. Dotyczyło to  prac programistycznych (etap II prac nad 
Portalem internetowym16) i szkolenia strategicznego17 (w tym spisania strategii 
Fundacji) na łączną kwotę 12 640 zł, które zakończono po okresie obowiązywania 
umowy dotacji (szczegółowy opis w pkt 3 w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  
Ponadto w dniu 19 grudnia 2018 r. Fundacja dokonała zapłaty za opracowanie 
analiz i efektów opracowania analiz i efektów pracy z młodzieżowymi radami 

                                                      
15  Karta monitoringu została pozyskana w trakcie kontroli NIK w NIW. Fundacja nie posiadała jej, ani nie 

przedłożyła dokumentów stwierdzających, że znała jej treść.  
16    Umowa (brak nr) z dnia 3 grudnia 2018 r. 
17  Nie zawarto pisemnej umowy z wykonawcą.  
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(Ewaluacja szkoleń)18 na kwotę 8 800 zł, ujęte na fakturze (nr FA/2018/12/17/1) z 
datą wystawienia i świadczenia usługi w dniu 17 grudnia 2018 r. Data ta sugeruje, 
że prace zakończono. Ustalono, że wykonawca wystawił fakturę w dniu trwania 
ostatniego ze spotkań (tj. 17 grudnia 2018 r. w Nowym Mieście Lubawskim), 
a opracowane dokumenty przez wykonawcę zawierały dane z tego szkolenia. 
Fundacja nie sporządziła umowy z wykonawcą oraz protokołu odbioru prac. 
Przedłożone na potrzeby kontroli NIK dokumenty potwierdzające wykonane prace 
nie zawierają informacji, kiedy i kto je sporządził, a także kiedy prace zostały 
wykonane.  

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała, że nie pamięta miejsc i dat spotkań 
oraz jak odbywało się przekazywanie materiałów do opracowania ewaluacji 
szkoleń. Nie potrafiła wskazać daty wykonania prac, ale twierdziła, że było to 
przed 31 grudnia 2018 r. Prezes Fundacji dodała, że umówiła się z wykonawcą 
na sporządzenie całości prac oraz „co ma autor zrobić za ile (…) nie pamiętam 
kiedy dokonałam uzgodnień”, a na dzień zapłaty większość prac została 
wykonana. Podała też, że Fundacja miała pewność, że pozostałe prace zostaną 
skończone z uwagi na dobrą wcześniejszą współpracę.  

(akta kontroli str. 85-94, 272, 568-578, 603-631, 641-653, 665, 666, 669, 677-
679, 700, 749-837, 839, 840, 845, 846, 1412-1414, 1711-1718, 2203, 2709, 

2711, 2713, 2728, 2745, 2747, 2748, 2920-2923) 

15.  Analiza 38 umów wykazała, że w sześciu umowach zlecenia Fundacja 
niedokładnie określiła ich przedmiot, a szczegółowe ustalenia czyniła 
z wykonawcami ustnie, co dotyczyło: 

-  umów zleceń nr 3/10/2018/FIO z dnia 10 października 2018 r., nr 2/11/2018/FIO 
z 6 listopada 2018 r., 1/12/2018/FIO z 5 grudnia 2018 r., w których w § 1 
zobowiązano wykonawcę do wykonania zadania: „prowadzenie 1 dnia zajęć 
warsztatu dla dorosłych (łącznie 8 godzin szkoleniowych) w ramach projektu 
„Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim 
uczestniczą w procesie podejmowania decyzji (publicznych)”. Przedmiot 
ww. umów nie zawierał informacji, kiedy i w którym z pięciu miast miało odbyć się 
szkolenie. W przedłożonej dokumentacji do kontroli, poza rachunkami na których 
odnotowano miejsca szkoleń, brak było dokumentów potwierdzających 
przeprowadzenie szkolenia np. list obecności uczestników, informacji od 
wykonawcy, kiedy została wykonana usługa. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji 
podała m.in., że zapisy umowy naszym zdaniem były wystarczające. Wszystko 
ustaliliśmy wcześniej. „Na 1 warsztacie dla dorosłych w październiku 2018 r. 
fundacja, trener i uczestnicy warsztatów wspólnie ustalili lokalizacje i terminy 
następnych 2 warsztatów dla dorosłych…”;  

- umowy zlecenia nr 6/12/2018 FIO z dnia 3 grudnia 2018 r., w której w § 1 
zlecono przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych w dwóch 
gminach (nie podając w których) i przeprowadzenie indywidualnych wywiadów 
pogłębionych w dwóch gminach (nie wskazując w których). W wyjaśnieniach 
Prezes Fundacji podała m.in., że zapisy w opinii Prezes były wystarczające, 
ustnie umawiano się jakich gmin dotyczy umowa;  

- umów zleceń nr 4/11/2018/FIO z dnia 6 listopada 2018 r. na pracę eksperta 
w Iławie i nr 5/11/2018/FIO na pracę eksperta w Elblągu, w których w § 1 
określono przedmiot umowy polegający na pracy z władzami na spotkaniach 
i warsztatach (3 wyjazdy do gminy). Nie określono dni, w których miały odbyć się 
spotkania i warsztaty. Umowy zostały zawarte na okres od 6 listopada 2018 r. do 

                                                      
18  Nie zawarto pisemnej umowy z wykonawcą za (1 ) analizę danych ilościowych i opracowanie wniosków 

z ewaluacji warsztatów dla dorosłych oraz (2 ) opracowanie efektów realizacji projektu w gminach. 



 

10 

29 grudnia 2018 r. Prezes Fundacji podała m.in., że ustnie dokonywano 
szczegółowych uzgodnień związanych z realizacją tego zlecenia.  

Zdaniem NIK nieprecyzyjne określenie przedmiotu umowy może wpływać na 
wyegzekwowanie prawidłowości jej realizacji.   

 (akta kontroli str. 665, 667, 669, 683, 684, 707-740, 921-929, 1043-1052, 1249-
1255, 1304-1312, 1524-1531, 1674-1681, 2696, 2697, 2759-2762, 2848, 2849, 

2853, 2863, 2864, 2920-2923) 

16. Ustalono, że dwa z sześciu szkoleń (po jednym w Iławie i Elblągu) odbyły się 
w dniu 18 października 2018 r., tj. 18 dni wcześniej zanim podpisano umowy i przed 
okresem ich obowiązywania19. Fundacja wypłaciła 4 800 zł brutto (po 2 400 zł 
brutto) za realizację sześciu szkoleń i spotkań, mimo że tylko cztery z nich 
przeprowadzono w okresie obowiązywania umów zleceń (od 6 listopada 2018 r. do 
29 grudnia 2018 r.). W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała, m.in. że warsztaty 
i spotkania przeprowadzone 18 października 2018 r. odbyły się na podstawie 
umowy ustnej. Pisemna umowa potwierdziła wcześniejsze ustalenia i obejmowała 
wykonanie prac w dniu 18 października 2018 r. Ekspert nie otrzymał osobnego 
wynagrodzenia za prace z gminami przed 6 listopada 2018 r. 

 (akta kontroli str. 1043-1052, 1524-1531, 2759-2762, 2848, 2849, 2853, 2863, 
2864, 2920-2923) 

17. Fundacja w 15 przypadkach sporządziła protokoły odbioru dzieła20, które 
przygotowali pracownicy Fundacji i osoby z nią współpracujące. Na dziełach/ 
pisemnych opracowaniach autorzy nie odnotowali dat ich sporządzenia. Prezes 
Fundacji w wyjaśnieniach podała m.in., że w Fundacji nie opracowano procedury 
wewnętrznej dotyczącej protokolarnego przekazywania dzieł. W praktyce 
przekazywanie protokolarne dzieł wynikało z treści umów o dzieło. Prezes Fundacji 
podała m.in., że Fundacja podpisywała protokoły odbioru jedynie z osobami 
fizycznymi, a nie podpisywała ich z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą.  
Ponadto NIK stwierdziła przypadek, w którym władze Fundacji (Prezes, będący 
wykonawcą i Wiceprezes odbierający umowę) podpisały protokół odbioru umowy 
o dzieło (dot. umowy o dzieło nr 1/10/2018 z 1 października 2018 r.), w którym 
zaznaczono, że „zamawiający postanawia przyjąć publikacje bez zastrzeżeń”, ale 
nie odnotowano daty odbioru, nr umowy i miejsca sporządzenia protokołu. 
Sporządzone dzieło „Materiał dla uczestników/uczestniczek szkolenia dla zespołu 
gmin” nie posiadało daty jego powstania. Natomiast na rachunku wskazano jego 
merytoryczną zgodność z umową. Prezes Fundacji w wyjaśnieniach podała m.in., że 
nie były znane Fundacji przepisy, z których wynikałby obowiązek wskazywania daty 
sporządzania dzieła. Kwestia ta była pomijana z uwagi na niedopatrzenie. Prezes 
Fundacji dodała m.in., że to wykonawca dzieła powinien być zainteresowany 
podaniem daty wykonania dzieła, a dla Fundacji nie było to zagadnienie kluczowe.  

(akta kontroli str. 665-669, 673, 674, 682, 683, 869-911, 930-1032, 1057, 1103, 
1147-1208, 1230-1248, 1256-1303, 1313-1345, 1350, 1535, 1562, 2709, 2710, 

2716, 2920-2923)  

                                                      
19  Dotyczy to umowy zlecenia nr 4/11/2018/FIO z dnia 6 listopada 2018 r. na pracę eksperta w Iławie (umowa) 

i nr 5/11/2018/FIO na pracę eksperta w Elblągu (umowa), polegającą na pracy z władzami na spotkaniach 
i warsztatach. 

20  Dzieła dotyczyły opracowania materiałów m.in: dla uczestników szkolenia dla zespołów z gmin; z 15 lat 
doświadczeń Fundacji Civis Polonus, poradnik dla opiekunów MRG, o partycypacji obywatelskiej młodych 
(materiał na Portal), uaktualnienie opisu dorobku Fundacji w obszarze dot. samorządności uczniowskiej 
i wpływu uczniów na szkołę.  
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18. Ustalono, że w przypadku jednego szkolenia przeprowadzonego w Iławie 
w dniach 18-19 października 2018 r. Fundacja nie potrafiła jednoznacznie wskazać 
ile osób skorzystało z usługi hotelowej związanej z tym szkoleniem. Umowa 
podpisana z hotelem dotyczyła przygotowania noclegów i wyżywienia dla 36 osób. 
W umowie określono stawkę żywieniową, natomiast nie określono kosztów 
noclegów. W sprawozdaniu z realizacji Projektu wykazano udział 38 osób, 
a w trakcie kontroli NIK Fundacja ustaliła liczbę uczestników na poziomie 39 osób. 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że „niemożliwe jest dokładne 
dopasowanie kwoty wskazanej w fakturze ze stawkami przyjętymi w umowie”, 
a hotel w rozliczeniu końcowym dał Fundacji upust na część świadczonych usług 
gastronomicznych. Ponadto ustalono, że na liście obecności z tego szkolenia 
znajdują się nazwiska dopisane ołówkiem21. 

(akta kontroli str. 568, 570, 572, 582, 583, 707-740) 

19.  Fundacja do kosztów podróży wliczała usługi taxi (stwierdzono osiem 
takich przypadków na łączną kwotę 624 zł) w transporcie pomiędzy miastami, 
w których realizowała Projekt. Konieczność korzystania z usług taxi Prezes Fundacji 
uzasadniła tym, że połączenia autobusowe, których koszt wynosił 7,30 zł, były 
nieliczne i niepewne oraz w godzinach nieadekwatnych do godzin prowadzonych 
spotkań i warsztatów. 

 (akta kontroli str. 2709, 2711, 2713, 2723, 1396-1405, 1580-1593, 1607-1648, 
1663-1673, 1731-1740, 1756)  

20.  Fundacja w terminie określonym w umowie, tj. 30 stycznia 2018 r. przekazała do 
NIW sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, a także wywiązała się 
z obowiązku złożenia korekty sprawozdania wynikającej z uwag NIW (dokumenty te 
były przekazane drogą elektroniczną za pomocą administrowanego przez NIW 
generatora). Fundacja nie posiadała wersji papierowej złożonej korekty 
sprawozdania, której wydruku z systemu generator dokonano dopiero w trakcie 
kontroli NIK (korekta sprawozdania nie posiada daty złożenia, jedynie zapis „złożone 
w dniu 0000-00-00)”. Z korespondencji elektronicznej koordynatora Projektu 
i pracownika NIW wynikało, że korektę sprawozdania złożono 4 kwietnia 2019 r. 
Podstawą korekty sprawozdania były uwagi wniesione przez NIW wskazujące, że 
w złożonym w styczniu 2019 r. sprawozdaniu:  

 brakowało informacji o liczbie odsłon do rezultatu 14, 15 i 16 oraz potwierdzenia 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji. NIW wymagał też przesłania skanu 
potwierdzenia zwrotu na kwotę 1 814,76 zł ze wskazaniem, że niewykorzystaną 
dotację należy zwrócić wraz z odsetkami naliczonymi, jak dla należności 
podatkowych od dnia 15 stycznia 2019 r., 

 w przypadku 10 faktur/rachunków data wystawienia dokumentu była późniejsza, 
niż data zapłaty, 

 wkład rzeczowy został przypisany do innej pozycji niż w kosztorysie. 

Fundacja przesłała wymagane dokumenty, a w korekcie sprawozdania wykazała 
dane wymagane przez NIW. 

 (akta kontroli str. 2-12, 146-238) 

Szczegółowym badaniem NIK objęto sprawozdanie końcowe oraz sprawozdanie po 
korekcie złożone 30 stycznia oraz 4 kwietnia 2019 r., zatwierdzone przez NIW. 
Ustalono, że w sprawozdaniu z 30 stycznia 2018 r. wykazano osiem pierwszych 
z 16 zaplanowanych w ofercie rezultatów. Kontrola sprawozdania po korekcie 
wykazała, że: 

                                                      
21  „Lista uczestników szkolenia dla zespołów z gmin 18-19 października 2018 r. Iława” zawierała 34 podpisy 

osób uczestniczących w szkoleniu, 4 uczestników było dopisanych ołówkiem.    
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a) w korekcie sprawozdania zamieszczono dane z których wynikało, że Fundacja 
osiągnęła pięć rezultatów na wyższym poziomie niż zakładano (nr: 10, 12, 14, 
15, 16), dziewięć rezultatów na zakładanym poziomie (nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13) oraz dwa rezultaty były poniżej zakładanego poziomu (nr: 7, 8). NIK 
stwierdziła, że w rzeczywistości pięć z 16 określonych wskaźnikami rezultatów 
osiągnięto na niższym niż zakładano poziomie (szczegółowy opis w pkt 4 sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości); 

(akta kontroli str. 64-193, 146-238, 325-333, 2698-2708, 2780-2799, 2848-2908) 

b) w sprawozdaniu ujęto wydatek na kwotę 370 zł dotyczący noclegu, który został 
zapłacony z wyodrębnionego rachunku bankowego innego Projektu;  

 (akta kontroli str. 146-181, 537, 538, 540, 544-548, 553-558, 700, 821-825, 840, 
846, 2709, 2710, 2719, 2920-2923)  

c) błędnie wskazano w sprawozdaniu nazwę gminy (Elbląg zamiast Dzierzgoń)22. 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m. in., że niepoprawną treść wpisała 
w wyniku pomyłki na etapie wpisywania danych do systemu /generatora 
sprawozdań; 

(akta kontroli str. 164, 177, 665, 669, 674, 1147-1162)  

d) w korekcie sprawozdania w punkcie II.5 Fundacja wykazała zakup papieru23, 
jako „koszt kopiowania dokumentów”, który powinna wykazać w punkcie II.6, jako 
„koszt materiałów biurowych: papier, tonery, środki czystości itp". 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że koszt dotyczył zakupu papieru 
do kopiarki, dlatego został zaliczony do kosztów kopiowania dokumentów. 
Zdaniem NIK, skoro zarówno w ofercie jak i w sprawozdaniu została 
wyodrębniona pozycja dotycząca zakupu papieru (poz. II.6), to poniesione na ten 
cel wydatki należało ująć we wskazanej pozycji. NIK ustaliła ponadto, że do 
kosztów kopiowania dokumentów Fundacja poza ww. przypadkiem zaliczała 
wyłącznie rozliczenia miesięczne za realizację umowy dotyczącej korzystania 
z kserokopiarki; 

(akta kontroli str. 95, 104, 105, 112, 147, 164, 175, 179, 1390-1395, 2709, 
2713, 2715, 2745-2747, 2749, 2750, 2753, 2825-2847, 2920-2923) 

e) w jednym przypadku, ujęto kwoty niezgodne z kwotami wynikającymi z opisu do 
faktury. Ustalono, że faktura nr 33/2/2018 na kwotę 6 440 zł za „doradztwo 
strategiczne” została, zgodnie z widniejącym na niej opisem, zakwalifikowana 
jako wydatki poniesione w ramach poz. 1.41 i 1.43 oferty Projektu w kwotach 
odpowiednio 2 240 zł i 4 200 zł. Tymczasem w ofercie w ww. pozycjach 
zaplanowano odpowiednio kwoty: 1 440 zł i 1 200 zł. Ponadto faktura ta 
w sprawozdaniu została ujęta zgodnie z ofertą, tj. w czterech pozycjach: 3 000 zł 
(wynagrodzenie trenera), 800 zł (dojazd i zakwaterowanie eksperta), 1 200 zł 
(koszt pracy eksperta) i 1 440 zł (spisanie strategii). 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że przez omyłkę niepoprawnie 
opisała fakturę. Podała również, że wydatek dotyczył kosztów eksperta 
związanych z dojazdem i zakwaterowaniem eksperta, który korzystał z dojazdu 
w trakcie realizacji warsztatów w Fundacji w dniu 14 lutego i 11 kwietnia 2019 r. 
Prezes Fundacji podała, że nie wie, czy ekspert korzystał z noclegu. 

                                                      
22  Umowa na pracę eksperta i rachunek przez niego wystawiony dotyczyły pracy z gminą Dzierzgoń, natomiast 

w sprawozdaniu wskazano gminę Elbląg.  
23  Dotyczy to faktury 2006/22/2018 na kwotę 791,96 zł, z której 114,17 zł zaliczono do kosztów kopiowania, 

mimo że z treści faktury wynika, że był to zakup papieru wraz z innymi materiałami biurowymi. 
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Ustalenia kontroli i treść ww. wyjaśnień wskazują, że wydatek na nocleg eksperta 
został sfinansowany z Projektu w grudnia 2018 r., ale koordynator nie miał 
wiedzy czy ekspert skorzystał z noclegu w 2019 r. 

(akta kontroli str. 95-115, 164-181, 641, 642, 648-650, 836, 837, 2696, 2697) 

21. W Fundacji w okresie objętym kontrolą obowiązywała polityka rachunkowości24, 
która zawierała następujące nieścisłości: 

 w załączniku nr 2 i 6 do polityki rachunkowości (w każdej z trzech 
obowiązujących polityk rachunkowości) wskazano, że rachunki bankowe 
prowadzone są w Fundacji na koncie 130, natomiast w załączniku nr 3 do polityki 
rachunkowości podano, że służy do tego konto 131, które jak ustalono nie 
istniało; 

 w planie kont, będącym uszczegółowieniem polityki rachunkowości z 20 sierpnia 
2018 r. nie wymieniono kont analitycznych/numerów i nazw rachunków 
bankowych do konta 130, mimo że funkcjonowały, podobnie jak opisano je 
w planie kont do polityki rachunkowości z 1 czerwca 2018 r., przy czym ich 
ramowe omówienie znajdowało się w załączniku nr 6 do polityki rachunkowości. 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji oraz Księgowa podały m.in., że konta analityczne 
do konta 130 funkcjonowały, ale przez przeoczenie drukując plan kont Księgowa nie 
zaznaczyła funkcjonujących w Fundacji kont analitycznych. Księgowa dodała, że 
opracowując plan kont przez pomyłkę wskazała konto 131, zamiast 130.  
Zdaniem NIK zapisy w polityce rachunkowości, w skład której wchodził plan kont 
powinny być zgodne ze stanem faktycznym.  

Ponadto w polityce rachunkowości nieprecyzyjnie określono okresy sprawozdawcze 
wchodzące w skład roku obrotowego, do czego zobowiązują  przepisy art. 10 ust. 1 
pkt 1 ustawy o rachunkowości. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji i Księgowa podały 
m.in. że przez niedopatrzenie w polityce rachunkowości nie wskazano miesięcznych 
okresów sprawozdawczych, mimo że miesiąc traktowano za okres sprawozdawczy, 
bo w polityce rachunkowości określono, że Fundacja sporządza miesięczne 
zestawienia. 
W trakcie kontroli zdefiniowano okresy sprawozdawcze w nowej polityce 
rachunkowości25. 

(akta kontroli str. 537-540, 548, 549, 551, 552, 1928-2017, 2800-2802, 2808, 2809, 
2811) 

Stwierdzono również przypadek niestosowania przyjętej w Fundacji polityki 
rachunkowości w zakresie archiwizowania ksiąg rachunkowych (szczegółowy opis 
w pkt 6 sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).    

(akta kontroli str. 537-540, 548, 549, 551, 552, 1928-2017, 2800-2802, 2808, 
2809, 2811, 2822) 

22. Pomimo wymogu określonego w umowie dotacji (§7 ust. 1) Fundacja nie w pełni 
wyodrębniła ewidencję księgową kontrolowanego zadania publicznego. W ewidencji 
księgowej prowadzono konto 514 przewidziane dla kosztów Projektu26, ale nie 
wyodrębniono konta dla płatności dokonywanych ze środków dotacji. Ustalono, że 
na koncie 130-1 łącznie ewidencjonowano płatności z Projektu wraz z płatnościami 
własnymi Fundacji i siedmioma innymi dotacjami realizowanymi w tym samym 

                                                      
24  Patrz wykaz skrótów, str. 2 Wystąpienia pokontrolnego.  
25  Uchwała zarządu Fundacji z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości i planu 

kont. W pkt I ppkt 2 polityki rachunkowości wskazano, że rok obrotowy dzieli się na 12 okresów 
sprawozdawczych, którymi są miesiące. 

26  Konto 514 posiadało analitykę 514-1, 514 -2. 
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okresie, co badany Projekt (szczegółowy opis w pkt 5 sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).    

(akta kontroli str. 85-94, 239-318, 338, 340, 341, 537, 538, 540, 544-549, 
553-558, 665, 666, 669, 670, 677-679, 700, 821-825, 838-841, 845, 846, 
1412-1414, 1711-1718, 2709, 2711-2713, 1757-1816, 2727, 2728, 2920-

2923) 

23. Ewidencja księgowa związana z otrzymaną z NIW dotacją za 2018 r. była 
prowadzona w Fundacji w tzw. „buforze” 27, tj. bez zachowania trwałości zapisów, co 
było niezgodne z art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości (szczegółowy opis w pkt 6 
sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 146-181, 239-318, 338, 340, 341, 353, 537, 540, 553, 1753-1810, 
1817-2045, 1928-2045, 2281-2302, 2800-2802, 2811-2814, 2818-2825, 2370-2382, 

2802, 2811-2814, 2848, 2852, 2853, 2889, 2891-2908) 

24.  Ustalono, że 29,7% skontrolowanych dokumentów księgowych zawierało 
poprawki dokonywane w sposób niezgodny z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, 
tj. poprzez zamazywanie, przerabianie długopisem błędnych kwot, dat albo poprzez 
przekreślanie błędnych danych bez wskazania daty dokonania poprawek 
(szczegółowy opis w pkt 7 sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 665-667, 680-682, 685, 686, 707, 749, 821, 834, 836, 849, 851, 
853, 921, 922, 930, 1053, 1100, 1180, 1209, 2920-2923) 

25. W ewidencji księgowej dotyczącej wartości niematerialnych i prawnych nie 
zaewidencjonowano Portalu stworzonego w ramach Projektu, pomimo że 
Wykonawca na podstawie umowy na stworzenie Portalu, przekazał Fundacji prawa 
autorskie28 (szczegółowy opis w pkt 1d)  sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 316, 317, 585, 826-834, 568, 569, 572, 576, 1940)  

26. Kontrola NIK wykazała nieścisłości w opisie dokumentów księgowych: 

 na rachunku nr 2 z 18 grudnia 2018 r. w opisie merytorycznym wskazano 
umowę, której nie dotyczył ten rachunek. Błąd ten powielono w skorygowanym 
sprawozdaniu (poz. 29). Prezes Fundacji podała m.in., że rachunek nr 2 do 
umowy 5/11/2018/FIO z dnia 6 listopada 2018 r. na kwotę 1 600 zł brutto (za 
prace eksperta w Iławie) zawierał błąd w numerze z umowy zlecenia. W wyniku 
pomyłki na rachunku został wpisany błędny nr umowy tj. 5/11/2018/FIO, 
a powinien być nr 4/11/2018/FIO;  

(akta kontroli str. 665, 666, 669, 674, 1043-1052, 1524-1531)  

 w opisie faktury za szkolenie (nr FV/19/11/2018 z 22 listopada 2018 r.) podano 
do ujęcia w księgach rachunkowych i zapłaty wyższą o 141,34 zł kwotę niż 
wynikała z tej faktury. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in. że w opisie 
faktury przyjęto błędną kwotę, która wynikała z wcześniejszej faktury proforma. 
W sprawozdaniu końcowym ujęto prawidłową kwotę 2 687,55 zł wynikającą 
z faktury;  

(akta kontroli str. 838-843, 665, 666, 669, 677)  

  fakturę nr 15939/FKS/2018 z 20 sierpnia 2018 r. na kwotę 159 zł za zakup 
oprogramowania ujęto w ewidencji księgowej 31 sierpnia 2018 r., mimo że ww. 

                                                      
27  Bufor to miejsce w systemie księgowym, gdzie można tymczasowo umieścić dokument niekompletny, aby 

można było go sprawdzić i poprawić. Nie ma formy trwałego zapisu w księgach rachunkowych, bo można go 
modyfikować, bez pozostawienia śladu rewizyjnego (https://www.slonecznasymfonia.pl/do-czego-sluzy-
bufor-w-programie-symfonia-finanse-i-ksiegowosc/). 

28  W § 8 umowy ujęto, że przekazanie praw autorskich następuje automatycznie z chwilą dokonania zapłaty 
całości wynagrodzenia, co jak ustalono miało miejsce 21 grudnia 2018 r. 
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fakturę sprawdzono pod względem rachunkowym i zatwierdzono do ujęcia 
w księgach rachunkowych 4 września 2018 r. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji 
i Księgowa podały m.in., że był to pilny zakup, a do ewidencji księgowej 
wprowadzono dokument 31 sierpnia 2018 r., bo wprowadzanie dokumentów do 
ewidencji księgowej następowało, co do zasady raz w miesiącu. Prezeska 
wskazała, że jakkolwiek pieczątki zostały umieszczone na dokumencie w dniu 
ich przybicia, to księgowanie odbyło się na podstawie ustnego sprawdzenia 
i zatwierdzenia przez zarząd Fundacji, o którym księgowa miała wiedzę. 

(akta kontroli str. 239, 305, 1415-1418, 1940, 2709, 2710, 2713, 2717-2719, 
2920-2923) 

27. W trakcie kontroli NIK Fundacja zweryfikowała rozliczenia wyjazdów służbowych 
finansowych z Projektu, stwierdzając w dziewięciu z nich zawyżenie wydatków na 
łączną kwotę 384,15 zł29. W wyjaśnieniach Księgowa podała m.in. że w wyniku 
niedopatrzenia nie zauważyła błędów na dokumentach. Prezeska Fundacji 
wyjaśniła, że w zakresie, w jakim Fundacja dokonała stosownych korekt 
dokumentacji księgowej wynikającej z tego rodzaju omyłek, fakt ten zostanie 
zgłoszony do NIW po zakończeniu kontroli. 

(akta kontroli str. 1567-1673, 1648-1660, 1746-1756, 2709-2711, 2713, 2721-
2723, 2919) 

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

1. W realizacji umowy z dnia 3 grudnia 2018 r. zawartej na wykonanie Portalu 
www.mlodziobywatele.pl stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

a) Fundacja nie uruchomiła Portalu w okresie obowiązywania umowy dotacji. 
Było to niezgodne z § 2 ust. 1 umowy dotacji, zgodnie z którym termin 
realizacji zadania publicznego określono od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r., a także z § 4 ust. 1 umowy z wykonawcą30. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Prezes Fundacji, Portal został uruchomiony 30 stycznia 2019 r. Wykonawca 
Portalu otrzymał pełne wynagrodzenie w kwocie 12 415 zł (w dwóch 
transzach31) w grudniu 2018 r., tj. w okresie obowiązywania umowy dotacji, 
pomimo nie wykonania w tym terminie wszystkich prac związanych 
z Portalem. W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że 
w wystarczającym stopniu wykonawca wywiązał się z zamówienia, gdyż 
dostarczył projekt graficzny (I etap prac) oraz zaprogramował stronę. 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji dodała m.in., że 18 grudnia 2018 r. (cztery 
dni po umownym terminie) wykonawca przedłożył projekt graficzny strony. 
Fundacja 7 stycznia 2019 r. otrzymała od wykonawcy Portalu link do 
zaprogramowanej strony, 16 stycznia 2019 r. otrzymała panel administratora, 
co umożliwiło zamieszczanie na nim przygotowanych treści, a Portal został 
udostępniony w sieci 30 stycznia 2019 r. W dniu 11 lutego 2019 r. strona była 
niedostępna ze względu na zainfekowanie jej wirusem. Opóźnienia 
w uruchomieniu Portalu nie były konsultowane z NIW. 

                                                      
29  Głównie z powodu zawyżenia diet przyjętych do rozliczenia i wliczenia dwóch biletów dla jednej osoby na tej 

samej trasie. 
30  W umowie z wykonawcą termin realizacji zadania określono również na 31 grudnia 2018 r. 

31  Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy (w umowie dwa pierwsze ustępy § 8 zostały oznaczone jednakowo numerem 
„1”) wynagrodzenie miało zostać wypłacone w dwóch transzach: Etap I – 6 215 zł po wykonaniu przedmiotu 
umowy w zakresie dotyczącym prac nad makietą oraz projektu graficznego najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. 
Etap II – 6 200 zł do dnia 21 grudnia 2018 r. za prace programistyczne. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

http://www.mlodziobywatele.pl/
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Ustalono, że 30 stycznia 2019 r. pracownik Fundacji prosił o pomoc 
w dodaniu do strony logo projektu FIO, a 28 stycznia 2019 r. Fundacja  
e-mailem zgłosiła do wykonawcy Portalu 11 uwag w zakresie wykonanej 
pracy (co wynika z korespondencji e-mail). Fundacja nie przedłożyła 
dokumentów wskazujących, kiedy je wszystkie usunięto, a w oświadczeniu 
pracownik Fundacji wskazała m.in., że współpraca z wykonawcą Portalu 
trwała od 21 lutego do 17 lipca 2019 r., aż uzyskano satysfakcjonujący efekt. 
Dodała, że w czasie tworzenie strony i jej programowania Fundacja nie 
posiadała środków na przeprowadzenie badań działania strony. Współpraca 
z firmą nie wynikała z faktu, że strona nie działała, tylko dbano o to, żeby 
działała jak najlepiej.  

Dodatkowe prace programistyczne nad portalem prowadzone w 2019 r. 
zostały sfinansowane z innych środków niż uzyskane z NIW na realizowanie 
kontrolowanego zadania. 

(akta kontroli str. 2-7, 85-145, 184, 185, 568, 569, 572-578, 641-664, 826-835, 
2168-2280, 2745-2750, 2909-2918, 3094 - 3096) 

b) Fundacja nie posiadała protokołu odbioru końcowego prac. Zgodnie z § 4 
punkt 2 umowy, potwierdzeniem przyjęcia przez zamawiającego przedmiotu 
umowy było podpisanie przez obydwie strony protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. Prezeska Fundacji wyjaśniła, że Fundacja nie posiadała 
protokołu, gdyż zapomniano go sporządzić oraz wskazała, że odbiór realizacji 
zapisów umowy następował na podstawie analizy prac wykonanych przez 
wykonawcę, do których zespół pracujący nad portalem ze strony Fundacji 
miał na bieżąco dostęp. 

 (akta kontroli str. 568, 569, 572- 575, 826-831)  

c) Nieuruchomienie Portalu w terminie określonym w umowie dotacji wpłynęło 
na nieterminowe zrealizowanie jednej pozycji (12) w harmonogramie działań 
związanych z dotowanym projektem. Zgodnie z ww. harmonogramem 
uruchomienie Portalu zaplanowano na miesiące od listopada do grudnia 
2018 r., a umowę z wykonawcą zawarto 3 grudnia 2018 r. Portal, jak podała 
w wyjaśnieniach Prezes Fundacji, uruchomiono w styczniu 2019 r. i w tym 
miesiącu umieszczono treści na Portalu (tj. jeden miesiąc opóźnienia 
w stosunku do planu oraz po upływie miesiąca od daty obowiązywania 
umowy dotacji).  

NIK zauważa, że w ofercie Fundacja wskazała m.in. że już w wakacje 
będziemy równolegle pracować nad grafiką i wizualną stroną portalu 
i jednocześnie będziemy opracowywać, wybierać, redagować teksty na portal, 
tak by móc zgrać te aktywności i postawić portal w miesiącach w okresie 
listopad do grudnia 2018 r. Fundacja jako ryzyko wskazano krótki czas na 
postawienie portalu. Fundacja nie przedłożyła na potrzeby kontroli NIK 
dokumentów potwierdzających wykonywanie prac, o których mowa w ofercie. 

  (akta kontroli str. 95-113, 826-836, 2168, 2203-2214, 2745-2750, 2759-
2762, 2848, 2849, 2853, 2857-2862)   

d) Fundacja nie ujęła zakupionego za 12 415 zł Portalu internetowego 
w ewidencji konta 020 - wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z § 8 pkt 3 
i § 10 umowy z 3 grudnia 2018 r. zawartej z wykonawcą Portalu, 
przeniesienie praw autorskich miało nastąpić z chwilę dokonania zapłaty 
całości wynagrodzenia, co miało miejsce 21 grudnia 2018 r. W wyjaśnieniach 
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Księgowa podała m.in., że w wyniku niedopatrzenia strona internetowa nie 
została zaewidencjonowana, jako wartość niematerialna i prawna.  

(akta kontroli str. 316, 317, 568, 569, 572, 576, 585, 826-834, 1940)  

2. Fundacja nie wywiązywała się z obowiązków określonych w § 7 ust. 2 umowy 
dotacji, zgodnie z którym zleceniobiorca ma obowiązek przechowywania 
dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją 
zadania publicznego przez okres 5 lat. Ustalono, że w czasie kontroli NIK, 
Fundacja nie posiadała kompletnych dokumentów związanych z Projektem. Było 
to również niezgodne z polityką rachunkowości, w której w pkt 9 wskazano m.in., 
że dowody księgowe i dokumenty przechowuje się, co najmniej 5 lat. 
Stwierdzono następujące braki w dokumentacji związanej z badanym projektem:  

a) niekompletna umowa dotacji, z uwagi na brak załączników będących zgodnie 
z § 1 ust. 6 umowy jej integralną częścią, tj.: zaktualizowanego 
harmonogramu, oferty realizacji zadania publicznego, kopii informacji 
o podmiocie wpisanym do KRS, aktualizacji przewidzianych kosztów realizacji 
zadania, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego 
opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ponadto 
Regulamin FIO (w cz. A pkt VIII ppkt 4 str. 23) określił, że „załączniki 
(kosztorys i harmonogram) stanowi integralną część umowy”. 
W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że Fundacja otrzymała od 
NIW tylko podpisaną umowę bez załączników. Nie występowała 
o przekazanie brakujących załączników do umowy dotacji, bo sądziła, że 
wystarczy korzystać z informacji i materiałów znajdujących się na platformie 
obsługującej projekt tzw. „generator”;  

b) brak kopii korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz 
potwierdzenia, że zostało ono złożone w NIW, co dokumentowało wypełnienie 
obowiązku sprawozdawczego32. Prezeska podała, że korektę sprawozdania 
przesłała tylko w wersji elektronicznej 4 kwietnia 2019 r., bo była przekonana, 
że wersji papierowej nie musi przedkładać.  

(akta kontroli str. 2, 13- 51, 85-115, 146-181, 239-318, 338, 340, 341, 537, 
540-542, 699-706, 1928-2045, 2745-2747, 2754, 2800-2802, 2808-2811) 

3. Stwierdzono, że w dwóch przypadkach Fundacja w 2018 r. wydatkowała środki 
z Projektu za usługi, które zrealizowano w 2019 r., tj. po okresie obowiązywania 
umowy z NIW i po terminie realizacji zadania publicznego, co było niezgodne 
z § 2 ust. 1 i 3 umowy dotacji, ofertą, zakładanymi rezultatami i harmonogramem 
działań, będących, zgodnie z § 1 ust. 6 umowy dotacji, integralną częścią 
umowy. Dotyczyło to:  

a)  usługi „doradztwo strategiczne” na kwotę 6 440 zł, za które zapłacono 
21 grudnia 2018 r.33, pomimo że faktyczne wykonanie tych usług zostało 
zrealizowane w 2019 r. Na doradztwo strategiczne składały się doradztwo 
strategiczne (praca z zarządem Fundacji) m.in. 24 stycznia 2019 r., warsztaty 
z zespołem Fundacji - 14 lutego 2019 r., spisanie strategii - 27 maja 2019 r., 
dojazd do Warszawy i zakwaterowanie eksperta34. Prezes Fundacji 
w wyjaśnieniach podała m.in., że akceptacja faktury do wypłaty pod 
względem merytorycznym była podyktowana tym, że przed dokonaniem 
zapłaty wykonawca planował prace, konsultował się z Fundacją na 

                                                      
32  W trakcie kontroli Fundacja wydrukowała w systemu komputerowego (generator) sprawozdanie po korekcie 

(w dniu 5 czerwca 2019 r.) 
33  W dniu wystawienia faktury VAT nr 33/2018. 
34  Prezes Fundacji w dniu 31 lipca 2019 r. podała m.in., że nie posiada wiedzy czy wykonawca korzystał 

z noclegu, który wliczono w kwotę usługi doradztwa strategicznego. 
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komunikatorze internetowym oraz zaufaniem do wykonawcy zbudowanym 
w oparciu o wspólne zrealizowane wcześniej projekty. Prezes Fundacji 
dodała m.in., że w dniu płatności wykonawca pracował nad strategią, 
dokument nie był gotowy. NIK zauważa, że Fundacja nie przedłożyła 
dokumentów potwierdzających treść wyjaśnień w zakresie prac wykonawcy, 
które wykonał przed opłaceniem faktury;  

b) prac programistycznych (etap II prac nad Portalem internetowym) na kwotę 
6 200 zł, za które zapłacono 21 grudnia 2018 r.35, a prace wykonano 
w 2019 r., tj. po terminie realizacji zadania określonym w umowie dotacji i po 
terminie obowiązywania umowy z wykonawcą36, co szczegółowo opisano 
w pkt 1a sekcji Stwierdzone nieprawidłowości odnoszącym się do Portalu.  

(akta kontroli str. 85-94, 568-579, 599-631, 641-653, 826-837, 1412-1414, 1711-
1718, 2203, 2696, 2697, 2745-2750, 2920-2923) 

4. Fundacja nie osiągnęła docelowego, opisanego w umowie z NIW, poziomu 
pięciu z 16 rezultatów kontrolowanego zadania publicznego, przy czym 
w przypadku trzech rezultatów nie osiągnęła jedynie części wskaźników 
opisujących te rezultaty. Dotyczyło to następujących zadań: 

a) zwiększenie udziału w życiu publicznym swoich gmin 75 młodych ludzi 
(członków Młodzieżowych Rad Gmin) z 5 gmin poprzez ich faktyczny udział 
w procesach podejmowania decyzji w swoich gminach w okresie od VI. 2018 
do XII.2018 (poz. 1 tabeli rezultatów). W ofercie podano, że 75 
młodzieżowych radnych weźmie udział w procesach podejmowania decyzji.  

Ustalono, że pomimo zaplanowania prac z 15 młodzieżowymi radnymi 
w każdej z pięciu gmin, w efekcie liczba ta wynosiła od trzech do 33 radnych 
młodzieżowych w czterech z pięciu gmin37. 

Prezes Fundacji w swoich kolejnych wyjaśnieniach oraz sporządzanych na 
potrzeby kontroli zestawieniach, podawała różniące się od siebie informacje 
odnośnie liczby młodzieżowych radnych gmin, z którymi Fundacja 
współpracowała, ale nie przedłożyła dokumentów potwierdzających te dane38. 
Ponadto, w wyjaśnieniach z dnia 17 września 2019 r. Prezes Fundacji podała, 
że w Elblągu młodzieżowa rada powołana w 2003 r. w rzeczywistości nie 
działała, bo nie było osoby odpowiedzialnej i pracującej z młodzieżową. 
Dlatego Fundacja pracowała od października do grudnia 2018 r. z 13 młodymi 
osobami, które nie były radnymi, ale zadeklarowały kandydowanie do 
młodzieżowej rady; 

b) dwa zadania: 75 młodzieżowych radnych (5 gmin x 15 os.) zostanie 
merytorycznie przygotowanych do pełnienia swojej roli i mandatu (poz. 2 
tabeli rezultatu) oraz 75 młodzieżowych radnych (5 gmin x 15 os.) rozwiną 

                                                      
35  W tym samym dniu wystawiono fakturę VAT nr 13/12/2018. 
36  Obowiązywała do 31 grudnia 2018 r. 
37  Faktyczną liczbę radnych młodzieżowych w gminach NIK ustaliła na podstawie analizy danych ujętych 

w zestawieniach tabelarycznych przygotowanych przez Prezesa Fundacji.  
38  W zestawieniu z 21 sierpnia 2019 r. wykazano, że współpracowano z 67 młodzieżowymi radnymi, ale 

analiza wykazała, że w tej liczbie tylko 11 osób było faktycznie młodzieżowymi radnymi, a w odniesieniu do 
pozostałych 56 osób nie można było ustalić czy posiadali mandat młodzieżowego radnego. W zestawieniu 
tabelarycznym z 9 września 2019 r. Prezes Fundacji wskazała, że sprawozdanie wymaga korekty 
w zakresie docelowej liczby osiągniętego rezultatu (w liczbie 57 młodzieżowych radnych). W wyjaśnieniach 
z 17 września 2019 r. Prezes Fundacji podała, że rezultat nr 1 został osiągnięty na zakładanym poziomie. 
Analiza danych zaprezentowanych w tych wyjaśnieniach wskazała jednak, że Prezes Fundacji podała 
w nich większą liczbę młodzieżowych radnych w Dzierzgoniu (o pięć osób, z 10 do 15 młodzieżowych 
radnych), co dawało sumę 62 młodzieżowych radnych w 4 gminach. Do tej liczby Prezes wliczyła 13 osób 
z Elbląga, które nie były radnymi, co dało łącznie 75 osoby (z tego: 62 młodzieżowych radnych z 4 gmin i 13 
młodych osób z Elbląga). W wyjaśnieniach z 23 września 2019 r. Prezes Fundacji podała inną (niż 
w poprzednich wyjaśnieniach) liczbę młodych radnych w gminie Dzierzgoń, tj. 12 osób (poprzednio 15). 
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kompetencje niezbędne do prowadzenia jak najbardziej partnerskiego dialogu 
obywatelskiego z władzami (poz. 3 tabeli rezultatu)39.  

Ustalono, że pomimo zaplanowania w ofercie prac z 15 młodzieżowymi 
radnymi w każdej z pięciu gmin, w efekcie liczba ta wynosiła od 10 do 24 
radnych młodzieżowych w czterech z pięciu gmin40.  

Prezes Fundacji w swoich kolejnych wyjaśnieniach oraz sporządzanych na 
potrzeby kontroli zestawieniach, podawała różniące się od siebie informacje 
odnośnie liczby młodzieżowych radnych gmin, z którymi Fundacja 
współpracowała41. 

W ocenie NIK Fundacja nie osiągnęła zaplanowanego kworum odbiorów 
działań (wymienionych powyżej w pkt a) i b), tj. poziomu 75 młodzieżowych 
radnych, z którymi zaplanowano działania, a realizowano je z mniejszą liczbą 
młodzieżowych radnych; 

c) w zadaniu dotyczącym procedury konsultowania decyzji z młodzieżą 
w gminie/powiecie (w sumie minimum dwa teksty projektów) (poz. 7 tabeli 
rezultatu) założono powstanie w minimum dwóch gminach tekstów projektów 
uchwał42.  

Ustalono, że Fundacja zrealizowała zadanie na niższym poziomie niż 
założone minimum. Prezes Fundacji w wyjaśnieniach podała m.in., że 
przyczyną osiągnięcia rezultatu na poziomie niższym o jedną gminę była 
niegotowość władz czterech gmin do pracy nad projektem uchwały dotyczącej 
procedury konsultowania decyzji z młodzieżą w gminie. Prezes Fundacji 
dodała m. in., że Fundacja nie informowała NIW przed złożeniem 
sprawozdania, że nie zrealizowała w pełni założonego rezultatu;  

d) w zadaniu dotyczącym przeprowadzenia debaty z młodzieżą na temat ważny 
dla społeczności lokalnej (poz. 8 tabeli rezultatu) założono, że w każdej 
gminie biorącej udział w projekcie odbędzie się pięć debat z udziałem 22 
osób.  

Ustalono, że debata z młodzieżą odbyła w czterech z pięciu gmin (nie odbyła 
się w Elblągu). W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że przyczyną 
nie odbycia się debaty były wybory samorządowe, które sprawiły, że władze 
zajęte były wyborami, a nie dialogiem (debatami) z młodymi. Opóźnienia 
z zebraniem składu rady miasta i wyborem przewodniczego komisji 
uniemożliwiły dialog młodych z władzami. Prezes Fundacji dodała, że nie 

                                                      
39  W sprawozdaniu (po korekcie) wykazano, jako zrealizowane na zakładanym poziomie. 
40  Faktyczną liczbę radnych młodzieżowych w gminach NIK ustaliła na podstawie analizy danych ujętych 

w zestawieniach tabelarycznych przygotowanych przez Prezesa Fundacji.  
41  W zestawieniu z dnia 21 sierpnia 2019 r. wykazano, że pracowano z 70 młodzieżowymi radnymi, ale 

z analizy tabeli nie wynika, czy byli to młodzieżowi radni, czy osoby nieposiadające mandatu młodzieżowego 
radnego. W zestawieniu z dnia 4 września 2019 r. wskazano, że w Elblągu pracowano z 13 młodymi 
osobami nie będącymi radnymi, w Nowym Mieście Lubawskim z 13 młodzieżowymi radnymi, w Iławie z 13 
młodzieżowymi radnymi, w Dzierzgoniu z 10-15 młodzieżowymi radnymi i w Gdyni z 24 młodzieżowymi 
radnymi. W zestawieniu z dnia 4 września 2019 r. Prezes Fundacji wskazała, że sprawozdanie wymaga 
korekty w zakresie docelowej liczby osiągniętego rezultatu (w liczbie 60 młodzieżowych radnych). 
W zestawieniu z dnia 9 września 2019 r. Prezes Fundacji wskazała, że „60 młodzieżowych radnych i 13 
młodych osób (z Elbląga) zostało merytorycznie przygotowanych do pełnienia swojej roli i mandatu”, 
a w Elblągu pracowano z 13 młodymi osobami, które nie były radnymi. W wyjaśnieniach z dnia 17 września 
2019 r. Prezes Fundacji stwierdziła, że osiągnięto rezultat 2 i 3 na zakładanym poziomie i tak wykazaliśmy 
w sprawozdaniu do NIW. Analiza tych wyjaśnień wykazała, że podano zwiększoną o 11 liczbę 
młodzieżowych radnych. W Dzierzgoniu z 10 do 15 młodzieżowych radnych i w Nowym Mieście Lubawskim 
z 13 na 19 młodzieżowych radnych, co po dodaniu młodzieżowych radnych z Iławy (13) i Gdyni (24) dawało 
sumę 71 młodzieżowych radnych w czterech gminach. Do tej liczby Prezes wliczyła 13 osób z Elbląga, które 
nie były radnymi, co dało łącznie 84 osoby (z tego: 71 młodzieżowych radnych z czterech gmin i 13 młodych 
osób z Elbląga). 

42  W sprawozdaniu (po korekcie) wykazano, że tylko jedna na pięć gmin wykonała zadanie, podając „pozostałe 
jst na razie nie wyraziły gotowości do przyjęcia takiej uchwały”. 
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informowano NIW przed złożeniem sprawozdania o niezrealizowanym w pełni 
założonym rezultacie. 

(akta kontroli str. 64-193, 325-333, 2698-2708, 2780-2799, 2848-2908, 2926-
2949) 

5. Zleceniobiorca nie prowadził w pełni wyodrębnionej ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację kontrolowanego projektu, ograniczając się jedynie do 
utworzenia analityki do kont 514 i 494, a nie utworzono dla środków z dotacji 
odrębnej analityki do konta 130-1 mimo że zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy 
o  działalności pożytku publicznego organizacja pozarządowa jest zobowiązana 
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację 
umowy. Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 umowy dotacji zleceniobiorca jest 
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. Prezes Fundacji i Księgowa 
w  wyjaśnieniach podały m.in., że na koncie 130-1 łącznie ewidencjonowano 
płatności Projektu z innymi projektami, ponieważ Księgowa „nie doczytała 
zapisów umowy z NIW”. Prezes Fundacji dodała m.in., że nie było żadnych 
przeszkód, aby zgodnie z zapisami umowy wyodrębnić w ewidencji księgowej 
poszczególne operacje dotyczące kontrolowanego Projektu.  

(akta kontroli str. 85, 88, 239-318, 338, 340, 341, 353, 537, 538, 540, 541, 548, 
551, 1412-1414, 1928-2045, 2800-2802, 2808-2811, 2920-2923) 

6. Ewidencja księgowa związana z otrzymaną z NIW dotacją za 2018 r. była 
prowadzona niezgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn. bez 
zachowania trwałości zapisów (tzw. „bufor”). Ten sposób prowadzenia ewidencji 
księgowej pozwala na dokonywanie zmian, które nie są uwidocznione 
w  ewidencji. NIK zwraca uwagę, że sprawozdanie z realizacji badanego projektu 
zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych wynikających z „bufora”. 
Księgi rachunkowe za 2018 r. zostały zamknięte dopiero w trakcie kontroli NIK, 
tj.  30 czerwca i 12 lipca 2019 r.43  

W konsekwencji tego nie były także przestrzegane postanowienia polityki 
rachunkowości (pkt 8 i 9 oraz załącznik nr 4), które nakazywały po zamknięciu 
miesiąca archiwizowanie na nośnikach elektronicznych danych z systemu 
księgowo finansowego, a także trwałe przechowywanie ksiąg rachunkowych 
(przez okres 5 lat). 

Prezes Fundacji oraz Księgowa w wyjaśnieniach podały m.in., że zapisy 
księgowe dotyczące Projektu znajdowały się w „buforze” z powodu 
niedopatrzenia Księgowej, która nie zmieniła statusu dokumentów w programie 
finansowo-księgowym. Na ich podstawie sporządzono rozliczenie finansowe 
projektu, bo traktowane były, jako dane ostateczne. Zdaniem wyjaśniającej 
status dokumentów w buforze nie wpłynął na realizację projektu, a dane z bufora 
traktowane były, jako ostateczne. Z wyjaśnień Prezesa Fundacji wynika m.in., że 
zapisy na koncie 020 wartości materialne i prawne 130-1 – rachunek bankowy 
i  514 – Projektowe zamknięto 12 lipca 2019 r.44, zapisy na koncie 011 – środki 

                                                      
43  Na podstawie uchwały Rady Fundatorów Fundacji z dnia 23 lipca 2019 r. przyjęto sprawozdanie finansowe 

Fundacji za 2018 r. Uchwała Rady Fundatorów z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
finansowego i merytorycznego za rok 2018 r. nie została przyjęta, ponieważ sprawozdane finansowe 
sporządzone 30 marca 2019 r. zawierało błędy, stwierdzone w trakcie kontroli NIK, dlatego nie przyjęto 
sprawozdania obciążonego błędem. 

44  Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie finansowe uchwałą (brak numeru) z dnia 23 lipca 2019 r. W uchwale 
z  28 czerwca 2019 r. Rada Fundacji wskazała m.in., że w sprawozdaniu finansowym z 30 marca 2019 r. 
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trwałe w dniu 30 czerwca 2019 r. Prezes Fundacji dodała, że z powodu 
obciążenia pracą księgi zamykano w dwóch turach. 

(akta kontroli str. 537, 540, 541, 553, 2281-2302, 2370-2382, 2800-2802, 2810-
2814, 2818-2825, 2848, 2852, 2853, 2889, 2891-2908) 

7. W Fundacji nie przestrzegano zasad dotyczących poprawiania błędów w treści 
dekretacji na dowodach księgowych. W 3045 ze 101 zbadanych dowodów 
księgowych (fakturach, rachunkach), co stanowiło 29,7% badanej próby, 
dokonywano poprawek poprzez zamazywanie, przerabianie długopisem 
błędnych kwot, dat albo poprzez przekreślanie błędnych danych bez wskazania 
daty dokonania poprawek. Było to niezgodne z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy 
o rachunkowości, 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.  

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podała m.in., że dokumenty księgowe były 
poprawiane poprzez zamazywanie błędnej treści, przerabianie błędnych kwot, 
z uwagi na nieznajomość przez zarząd Fundacji art. 22 ustawy o rachunkowości, 
a równocześnie dążenie do ustalenia prawidłowej treści dokumentów. 

(akta kontroli str. 665-667, 680-682, 685-686, 707, 749, 821, 834, 836, 849, 851, 
853, 867, 921-922, 930, 1053, 1100, 1180, 1209, 1231, 1304-1305, 1390-1392, 
1407, 1412, 1415-1416, 1422-1423, 1428-1429, 1563, 1636-1637, 1663-1664, 

1685, 1709, 1746, 2920-2923) 

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. Realizowanie dotowanych projektów w terminie określonym w umowie oraz 
zgodnie z harmonogramem, przy dokonywaniu płatności po pełnym 
wykonaniu prac z tym związanych. 

2. Zapewnienie osiągnięcia rezultatów dotowanych projektów zgodnie 
z założeniami określonymi w ofercie. 

3. Zapewnienie kompletności dokumentacji dotyczącej dotowanych projektów, 
przechowywanej w Fundacji. 

4. Prowadzenie w pełni wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej środków 
otrzymanych z dotacji. 

5. Zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości oraz archiwizowanie danych z systemu finansowo-
księgowego zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości obowiązującej 
w Fundacji. 

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

                                                                                                                                       
wystąpiły błędy zidentyfikowane w trakcie kontroli NIK, dlaczego nie przyjęło sprawozdania obciążonego 
błędami.  

45  Dotyczy to m.in. dowodów księgowych: faktura 04/07/2018, LP 05/JP/08/2018, LP 05/JP/09/2018, faktura 
1619/2018/RG/H, LP 06/KCH/10/2018, faktura 240/10/2018/H, rachunek 1 do umowy o dzieło 
4/11/2018/FIO, rachunek 1 do umowy o dzieło 5/11/2018/FIO, rachunek 1 do umowy o dzieło 
1/12/2018/FIO, rachunek 1 do umowy o dzieło 2/12/2018/FIO, faktura FA/2018/12/17/1, rachunek do umowy 
o dzieło 4/12/2018/FIO, rachunek 1 do umowy zlecenia 6/12/2018/FIO, faktura 13/12/2018, faktura 33/2018, 
FV 4/08/2018, FV15939/FKS, FV 2006/22/2018, LP 04/JP/09/2018, PWS J.P., 3/10/2018/FIO, 
4/10/2018/FIO, 4/10/2018/FIO, 2/10/2018/FIO, PWS K.P. (dwukrotnie), FA/2018/11/28/2, LP 05/JP/12/2018, 
LP 06/ON/12/201, 3/11/2018/FIO. 
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7. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ewidencji księgowej 
oraz sporządzania sprawozdań z realizacji dotowanych projektów. 

8. Dokonywanie korekt dekretacji na dokumentach księgowych w sposób 
spełniających wymogi ustawy o rachunkowości. 

9. Ujęcie w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Fundacji Portalu 
utworzonego w ramach realizacji Projektu. 

10. Sporządzania protokołów odbioru prac finansowanych z dotacji w przypadku 
gdy taki obowiązek został określony w umowach z wykonawcami. 
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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 żart. 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 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 
 

Warszawa, 5 grudnia 2019 r. 
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Maciej Bukowski 
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Zmiany w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
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