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I. Dane identyfikacyjne 
Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” (dalej: Związek) 

 

Bolesław Borysiuk, Przewodniczący 

 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie zakładanych rezultatów.  

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków. 

 

Lata 2017-2020 oraz okres wcześniejszy i późniejszy, jeżeli obejmował on działania 
związane ze środkami, których rozliczenie nastąpiło w terminie objętym kontrolą. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

 

Magdalena Sokołowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KPS/40/2021 z  28 maja 2021 r.  

 (akta kontroli t. 1 str. 1, 332-342) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Związek w latach 2017-2020 zrealizował 10 projektów dofinansowanych ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej: FSUSR). W 
objętych kontrolą trzech projektach zorganizowano wypoczynek dla 997 
uczestników, czyli 79,4% planowanej ich liczby. W ewidencji księgowej 
wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową wypoczynku 
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości3, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych, zgodnie z umowami zawartymi z FSUSR. Rozliczone 
w sprawozdaniach Związku jednostkowe koszty zakwaterowania, wyżywienia 
i transportu uczestników wypoczynku nie odbiegały od cen rynkowych.  

Przechowywana przez Związek dokumentacja realizacji projektów była niekompletna, 
co było niezgodne z art. 92h ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty4 oraz umowami z FSUSR. Związek nie dysponował żadną z trzech 
złożonych ofert oraz dwiema z trzech umów zawartych z FSUSR w ramach 
projektów objętych szczegółowym badaniem. Związek nie udostępnił również 12 
z 18 kompletów dokumentacji dotyczącej objętych kontrolą turnusów. Dla żadnego 
z sześciu przekazanych do kontroli kompletów dokumentacji nie posiadał 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez osoby wchodzące w skład kadry 
wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-2 i art. 92c ust. 2 pkt 2 
lit. b ustawy o systemie oświaty. Ponadto w przypadku pięciu kontrolowanych faktur, 
stwierdzono niezgodność opisu z Instrukcją w zakresie sporządzania, 
potwierdzania, opisywania i kompletowania dokumentów rozliczeniowych oraz 

                                                      
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 NIK formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm., dalej: uor. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty.  
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rozliczania dofinansowania stanowiącej załącznik do umów zawartych z FSUSR 
(dalej: Instrukcja). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie 
zakładanych rezultatów 

W latach 2017-2020 Związek zrealizował 10 projektów dofinansowanych ze środków 
FSUSR na łączną kwotę 1267 tys. zł. Badaniem objęto trzy projekty dotyczące 
największych kwot wykorzystanych środków FSUSR. Zrealizowano je w ramach 
umów: nr FS.451.165.4.49.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (aneksem nr 1 z dnia 13 
sierpnia 2019 r.) w kwocie 353,2 tys. zł (dalej: projekt nr 1), nr FS.451.290.8.4.2020 
z dnia 7 stycznia 2020 r. w kwocie 207,7 tys. zł (dalej: projekt nr 2) oraz 
nr FS.451.55.19.151.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w kwocie 184,5 tys. zł (dalej: projekt 
nr 3). Wszystkie ww. projekty dotyczył organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Turnusy wypoczynkowe były dofinansowane kwotą 750 zł na każdego uczestnika, 
którego przynajmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS). Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 
80% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów jego pobytu. Zgodnie 
z wymaganiami FSUSR, przedstawiane przez Związek rozliczenia dotyczyły dotacji 
i 20% limitu wkładu własnego. Nie obejmowały one części kosztów uznanych 
w umowie z FSUSR za niekwalifikowalne i jednocześnie nie wymagały rozliczenia 
całości wpłat pobieranych od opiekunów za skorzystanie przez dzieci z wypoczynku. 

               (akta kontroli: t. 1 str. 351, 2-222) 

1.1. Dofinansowanie obejmowało 18 turnusów wypoczynkowych zorganizowanych 
w ramach kontrolowanych projektów, w tym dwóch letnich (projekt nr 1 i 3) oraz 
jednego zimowego (projekt nr 2). Planowana łączna liczba uczestników objętych 
dofinansowaniem miała wynieść 1255 (projekt nr 1: 520; projekt nr 2: 315; projekt 
nr 3: 420). 

           (akta kontroli t.1 str. 27-56, 103-122, 176-190) 

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 15 ww. umów organizator zobowiązany był zamieszczać 
we wszystkich materiałach podawanych do publicznej wiadomości, związanych 
z realizacją wypoczynku informacje, że wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie 
turnusów wypoczynkowych został dofinansowany za środków FSUSR w kwocie 750 
zł na każdego uczestnika. Kontrolą objęto sześć ogłoszeń dostępnych na stronach 
internetowych dotyczących organizacji wypoczynku letniego w latach 2019/2020 
oraz wypoczynku zimowego w 2020 r. W trzech ogłoszeniach6 znalazła się 
informacja wymagana w § 7 ust. 1 pkt 15 umów, natomiast w trzech pozostałych7 
informacja ta nie została podana. Należy jednak zauważyć, że ogłoszenia 
te opublikowane były na stronach internetowych nieadministrowanych przez 
Związek. 

                (akta kontroli t. 2 str. 547-559) 

KRUS przeprowadziła kontrole sprawdzające w trakcie trwania 13 z 18 turnusów8, 
zorganizowanych w ramach kontrolowanych projektów. Weryfikacja standardowo 
obejmowała m.in. organizację turnusu i termin jego zgłoszenia kuratorowi oświaty, 
liczbę uczestników, wyżywienie, warunki zakwaterowania, transport dzieci, ich 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Zamieszczonych na stronach internetowych www.debowakloda.pl oraz www.jablon.pl. 
7 Zamieszczonych na stronach www.dzwola.eu, www.zskrzemien.pl, www.zsmodliborzyce.pl. 
8 Dokumenty związane z kontrolą KRUS pozyskano z FSUSR. 
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bezpieczeństwo, ubezpieczenie kadry i uczestników wypoczynku, a także realizację 
programu zajęć w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz 
polegających na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Podczas 
tych kontroli stwierdzono m.in.: przypadek niskiego standardu zakwaterowania, brak 
aktualnej listy uczestników kolonii, przypadki niewykupienia polisy NNW 
dla uczestników powyżej 16 roku życia, brak dokumentacji potwierdzenia zgłoszenia 
wypoczynku do kuratorium oświaty. 

            (akta kontroli t. 1 str. 221-232, t. 2 str. 559) 

W ostatecznej wersji szczegółowych sprawozdań merytorycznych złożonych przez 
Związek9, wykazano 997 uczestników wypoczynku (projekt nr 1: 472, projekt nr 2: 
277, projekt nr 3: 248). W wyniku przeprowadzonej przez FSUSR weryfikacji, liczba 
uczestników objętych dofinansowaniem została ostatecznie zmniejszona do 994 
(projekt nr 1: 471, projekt nr 2: 277, projekt nr 3: 246). W trzech przypadkach, 
dla których nie uznano rozliczenia, nie potwierdzono, że rodzic lub opiekun dziecka 
był ubezpieczony w KRUS. Na tej podstawie FSUSR pomniejszył kwotę 
dofinansowania o 2250 zł. 

          (akta kontroli t. 1 str. 251-252, 287-288, 311-312) 

1.2. W ramach umów objętych szczegółowym badaniem, Przewodniczący Związku 
do kontroli przedłożył specyfikację poniesionych kosztów dla każdego 
zrealizowanego turnusu oraz jedną umowę z FSUSR, jedno sprawozdanie 
merytoryczne i jedną informację szczegółową10. Pozostałe niezbędne 
do przeprowadzenia kontroli dokumenty, tj. oferty złożone przez Związek, pozostałe 
umowy zawarte między FSUSR a Związkiem, sprawozdania z realizacji zadań oraz 
dokumentację rozliczeniową projektów pozyskano z FSUSR. Do kontroli 
Przewodniczący przedłożył sześć z 18 list zbiorczych uczestników, 
co uniemożliwiało ich pełną weryfikację z danymi podanymi w sprawozdaniach. 
Porównanie między liczbą osób podanych na przedłożonych do kontroli listach 
uczestników, a liczbą podaną w sprawozdaniach złożonych do FSUSR wykazało, 
że w jednym przypadku liczby te się różniły11. Przewodniczący wyjaśnił, że różnica 
ta spowodowała była rezygnacją z wyjazdu z powodu choroby dziecka.  

          (akta kontroli t. 1 str.: 356-358, 365-367, 421,427) 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organizator wypoczynku powinien przez pięć 
lat przechowywać dokumentację związaną z organizacją wypoczynku. Na wnioski 
NIK dotyczące przedstawienia dokumentacji dotyczącej 18 zrealizowanych 
turnusów, Przewodniczący przedłożył sześć, które zawierały m.in. listy uczestników, 
potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, dzienniki zajęć wraz 
z regulaminami oraz karty kwalifikacyjne uczestników. Do kontroli nie przedłożono 
dokumentów potwierdzających spełnienia przez osoby wchodzące w skład kadry 
wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-2 i art. 92c ust. 2 pkt 
2 lit. b ustawy o systemie oświaty, tj. m.in. potwierdzeń kwalifikacji i niekaralności 
wychowawców i kierowników wypoczynku. Kontrole przeprowadzone przez KRUS 
w trakcie trwania 13 z 18 turnusów nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. 
Przedstawiona dokumentacja nie zawierała również planów pracy wymaganych 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży12.  

          (akta kontroli t. 1 str.: 356-358, 365-367, 381-385) 

                                                      
9 Dokumenty związane z końcowym rozliczeniem projektów pozyskano z FSUSR. 
10 Umowa Nr FS.451.165.4.2019 wraz z załącznikiem nr 1; Informacja szczegółowa z dnia 18 grudnia 2019 r. 

dotycząca organizacji wypoczynku zimowego w 2020 r., oraz sprawozdanie merytoryczne z dnia 22 września 
2020 r. dotyczące realizacji wypoczynku polegającego na zorganizowaniu w 2020 r. letnich turnusów 
wypoczynkowych. 

11 Dotyczy turnusu zrealizowanego w Zakopanem w terminie 14-20 stycznia 2020 r. Lista uczestników 
wskazywała 89 uczestników, a w Sprawozdaniu podano, że było ich 88. 

12 Dz. U. poz. 452, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.  



 

5 

Do celów zadania określonego w ogłoszeniach o konkursach13 należało m.in. 
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, 
kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych, 
a także kształtowanie postaw wolnych od nałogów, poszerzenie wiedzy 
nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek. Przeprowadzenia zajęć 
w powyższej tematyce zostało zadeklarowane w ofertach konkursowych złożonych 
przez Związek w FSUSR. Wskazane w ogłoszeniach cele również znalazły 
odzwierciedlenie w umowach zawartych między FSUSR i Związkiem14. 
Przewodniczący wyjaśnił, że wykonanie zdań dotyczących promocji zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej jest udokumentowane w dziennikach zajęć poszczególnych 
turnusów. Prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku należy 
do obowiązków wychowawcy wypoczynku, na co wskazuje § 5 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W przedłożonej 
do kontroli dokumentacji sześciu z 18 turnusów wypoczynkowych znajdowało się 
łącznie 30 dzienników zajęć. Przeprowadzona analiza wykazała, że w 20 
dziennikach nie odnotowano przeprowadzenia zajęć, które zostały wymienione 
w ofertach konkursowych złożonych przez Związek do FSUSR oraz 
w sprawozdaniach merytorycznych z realizacji tychże projektów15. W 20 
dziennikach16 zajęć nie został odnotowany fakt przeprowadzenia zajęć „Wolni 
od używek, wolni od narkotyków”, mimo że zarówno w złożonych przez Związek 
do FSUSR ofertach zostały takie zajęcia zaplanowane, jak również 
w sprawozdaniach merytorycznych17 z realizacji projektów znalazła się informacja, 
że takie zajęcia zostały zrealizowane. Natomiast w 11 dziennikach zajęć18 nie 
został odnotowany fakt przeprowadzenia rozmów i dyskusji na temat zasad 
zdrowego trybu życia, higieny osobistej, odżywiania się, mimo że zarówno 
w złożonych przez Związek ofertach zostały one zaplanowane, jak również 
w sprawozdaniach merytorycznych19 z realizacji projektów znalazła się informacja, 
że takie dyskusje zostały zrealizowane. Przewodniczący wyjaśnił, że ww. dzienniki 
mają charakter osobistego zapisu, a wychowawcy nie zawsze wpisują działania 
realizowane przez kierownika wypoczynku. Kontrole przeprowadzone przez KRUS 
w trakcie trwania 13 z 18 turnusów nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. 

(akta kontroli t. 1 str. 5, 64-76, 32; 133-143, 355-357, 365-367, 387-388, 424-425) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Związek nie przechowywał 
kompletnej dokumentacji związanej z realizowanymi projektami, co było niezgodne 
z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz § 7 ust. 2 pkt 3 umów zawartych 
z FSUSR. Do kontroli nie przedłożono żadnej ze złożonych ofert, a także dwóch20 
z trzech zawartych umów w ramach kontrolowanych projektów. Związek nie 
posiadał również dokumentów potwierdzających spełnienie przez osoby wchodzące 
w skład kadry wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-2 i art. 92c 

                                                      
13 Ogłoszenia z dnia 25 marca 2019 r. oraz dnia 8 kwietnia 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego 
w formie kolonii dla dzieci i młodzieży z dnia 25 marca 2019 r. i 8 kwietnia 2020 r. oraz ogłoszenia z dnia 18 
października 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży. 

14 § 2 ust. 3.  
15 Dotyczy ofert i sprawozdań złożonych w ramach umów o nr. FS.451.165.4.49.2019 z 6 czerwca 2019 r. oraz 

FS.451.290.8.4.2020 z 7 stycznia 2020 r.  
16 Dotyczy następujących turnusów: w Mikoszewie w terminie 26 lipca – 5 sierpnia 2019 r. (w ośmiu 

dziennikach), w Poroninie w terminie 11-20 stycznia 2020 r. (w trzech dziennikach); w Zakopanem 
w terminach 14-23 stycznia 2020 r. i 28 stycznia – 6 lutego 2020 r. (w dziewięciu dziennikach). 

17 Dotyczy umów nr. FS.451.165.4.49.2019 z 6 czerwca 2019 r. oraz FS.451.290.8.4.2020 z 7 stycznia 2020 r. 
18 Dotyczy następujących turnusów: w Mikoszewie w terminie 26 lipca – 5 sierpnia 2019 r. (w ośmiu dziennikach) 

i w Zakopanem 28 stycznia – 6 lutego 2020 r. (w trzech dziennikach) 
19 Dotyczy umów nr. FS.451.165.4.49.2019 z 6 czerwca 2019 r. oraz FS.451.290.8.4.2020 z 7 stycznia 2020 r. 
20 Umowy nr FS.451.290.8.4.2020 z 7 stycznia 2020 r. oraz FS.451.55.19.19.151.2020 z 3 lipca 2020 r. 

Stwierdzone 
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ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty, a także planów pracy określonych 
w rozporządzeniu w  sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewodniczący 
wyjaśnił, że Związek nie posiada przedmiotowych dokumentów, ponieważ zostały 
one złożone do FSUSR lub kuratorium oświaty. 

(akta kontroli t. 1 str. 356-358, 364, 367) 

Pomimo braków dokumentacji, którą Związek powinien posiadać, NIK ocenia, 
że zrealizowano zakres rzeczowy zadań przewidzianych w umowach z FSUSR, 
w tym dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, bowiem 
przeprowadzone przez KRUS kontrole nie stwierdziły w tym zakresie 
nieprawidłowości. 

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków 

2.1. Zgodnie z § 4 Statutu Związku, uchwalonego dnia 28 maja 2010 r., Związek 
działa na rzecz poprawy warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa oraz wzrostu 
poziomu życia na obszarach wiejskich, a zatem spełnił warunek określony 
w punkcie III ogłoszeń o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Związek spełniał również wymagania dla organizatorów wypoczynku 
przewidziane art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 343-353, 458-482) 

2.2. W ewidencji księgowej wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową 
i ewidencję księgową wypoczynku zgodnie z zasadami wynikającymi z uor, 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, czego 
wymagał § 7 ust. 2 pkt 2 umów zawartych z FSUSR.  

(akta kontroli t. 1 str. 27-41, 108-122, 176-190, 414) 

Szczegółowe badanie 30 dowodów księgowych na łączną kwotę 844 446,97 zł, 
w tym 668 046,50 zł ze środków Funduszu wykazało, że spełniały one warunki 
określone w art. 21 oraz art. 22 uor. Stwierdzono, że 25 skontrolowanych faktur 
zostało opisanych zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik do umów o  wsparcie. 
Natomiast w przypadku pięciu faktur21, dotyczących transportu do i z miejsca 
wypoczynku, nie wskazano w opisie trasy przejazdu, co stanowiło naruszenia pkt 3 
Instrukcji. 

(akta kontroli t. 1 str. 422-423, t. 2 str. 1-4; 8-10; 18-19) 

Badanie ww. 30 dowodów księgowych wykazało, że ujęte koszty spełniały warunki 
dofinansowania FSUSR określone w objętych kontrolą umowach. Dowody księgowe 
obejmowały: zakwaterowanie i  całodzienne wyżywienie (738 046 zł); transport 
(94 687,97zł) oraz koszty wycieczek turystyczno-krajoznawczych (11 713 zł). 
Wskazane w dokumentach księgowych koszty dotyczyły okresów, w których 
zgodnie z umową powinny być realizowane zadania. 

(akta kontroli t. 1 str. 422-423, t. 2 str. 1-73) 

2.3. W zakresie prawidłowości sfinansowania zadania objętego dofinansowaniem 
stwierdzono, że Związek prawidłowo wniósł wkład własny, który stanowił nie mniej 
niż 20% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów pobytu uczestnika 
wypoczynku, co było zgodne z § 3 ust. 2 zawartych umów. Przewodniczący 
wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie Związek nie korzystał z dotacji pochodzących 
z innych źródeł. Podał również, że zadania finansowane były głównie z dotacji 
FSUSR oraz dopłat rodziców. Wkład własny związku stanowiły wydatki 
przeznaczone na zaopatrzenie każdego uczestnika w chusty, które używane były 
m.in. w czasie wycieczek.  

             (akta kontroli t. 1 str. 438-456, 357; 373) 

                                                      
21 Nr 30/02/2020/T; Nr 15/01/2020T; Nr BP/41/01/2020; Nr 17/01/2020/T; Nr 10/2020. 
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W złożonych przez Związek ofertach konkursowych22 zadeklarowano, że pobierana 
będzie kwota 450 zł od rodziców uczestników wypoczynku, korzystających 
z dofinansowania z FSUSR. Ponadto § 1 ust. 1 zawartych umów stanowi, 
że FSUSR zleca organizatorowi realizację zadania określonego szczegółowo 
w ofercie przez niego złożonej, a organizator zobowiązuje się wykonać zadanie 
w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Z ogłoszeń dotyczących 
organizacji wypoczynku znajdujących się na stronach internetowych wynika, 
że Związek pobierał od tych osób opłatę w wysokości 550 zł lub 570 zł23. Do kontroli 
przedłożono również jeden wyciąg bankowy24, z którego wynika, że wniesiono 
opłatę za wypoczynek zimowy dziecka w wysokości 550 zł, a zatem o 100 zł więcej 
niż przewidziano w ofercie złożonej przez Związek do FSUSR. Przewodniczący 
wyjaśnił, że deklarowane FSUSR wysokości wpłat, tj. 450 zł stanowiły koszty 
samych turnusów, natomiast pozostała część dopłat w latach 2019-2020 
uzależniona była od lokalizacji bazy wypoczynku oraz rejonu rekrutacji i wahała się 
od 100 do 150 zł. Zaznaczył również, że koszty organizacyjne (przygotowanie 
wypoczynku) stanowiły niewiele ponad 11% całości kosztów. Powiększone wpłaty 
nie były przewidziane w ofertach i informacjach szczegółowych. Natomiast umowy 
o udzielenie wsparcia z FSUSR nie odnosiły się bezpośrednio do wysokości opłat 
pobieranych od opiekunów dzieci za uczestnictwo w koloniach. Umowy wymagały 
rozliczenia na jednego uczestnika kolonii 750 zł dotacji z FSUSR i minimum 
137,50 zł wkładu z innych źródeł. Stanowiło to odpowiednio 80% i 20% minimalnej 
kwoty 937,50 zł, którą trzeba było rozliczyć w ramach tzw. kosztów kwalifikowanych. 
Zgodnie z rozliczeniami przeprowadzonymi przez FSUSR Związek wydatkował jako 
koszty kwalifikowalne: 
a) w projekcie nr 1 – 500 764,92 zł na 471 uczestników, z czego 353 250 zł 

stanowiły środki pochodzące w FSUSR oraz 147 514,92 z innych źródeł 
(w przeliczeniu na jednego uczestnika 750 zł pochodziło z FSUSR, a 313,19 zł 
z innych źródeł). Na koncie projektu zarejestrowano 625 505 zł kosztów, z czego 
353 250 zł pochodziło z dotacji FSUSR, a 272 254 zł stanowiły koszty 
organizatora, natomiast łączna kwota wpłat rodziców wynosiła 335 750 zł. 
Różnica między kwotą wpłat rodziców a poniesionymi kosztami własnymi 
organizatora wynosiła 63 495,38 zł. Przewodniczący wyjaśnił, że środki 
te przeznaczono m.in. na prowadzenie strony internatowej Związku oraz 
funpageu na Facebooku, promocję logo Związku, pokrycie kosztów Zarządu 
Związku (zakup materiałów biurowych, komputera, ubezpieczenia samochodu, 
podróży związanych z realizacją wypoczynku); 

b) w projekcie nr 2 – 272 630,95 zł na 277 uczestników, z czego 207 750 zł 
stanowiły koszty FSUSR oraz 64 880,95 zł z innych źródeł (w przeliczeniu 
na jednego uczestnika 750 zł pochodziło z FSUSR, a 234,23 zł z innych źródeł). 
Na koncie rozliczenia projektu zarejestrowano 310 419 zł, z czego 207 750 zł 
sfinansowano z dotacji FSUSR, a 102 669 zł stanowiły koszty organizatora, 
natomiast łączna kwota wpłat rodziców wynosiła 179 520 zł. Różnica między 
kwotą wpłat rodziców a wykazanymi kosztami własnymi organizatora wynosiła 
76 851 zł i według wyjaśnień Przewodniczącego, została przeznaczana m.in. 
na obsługę zimowiska, prowadzenie strony internetowej i wsparcie inicjatyw 
lokalnych; 

                                                      
22 Oferty konkursowe na realizację zadań określonych w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert z 26 marca 

2019 r., 21 października 2019 r. i 14 kwietnia 2020 r. 
23 Zamieszczonych na stronach internetowych www.debowakloda.pl oraz www.jablon.pl, www.dzwola.eu, 

www.zskrzemien.pl, www.zsmodliborzyce.pl. 
24 Z dnia 9 stycznia 2020 r. nr referencyjny operacji 3752019605301028. 
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c) w projekcie nr 3 – 249 085,76 zł na 247 uczestników, z czego 184 500 zł 
stanowiły koszty FSUSR oraz 64 585,76 zł z innych źródeł (w przeliczeniu 
na jednego uczestnika 750 zł pochodziło z FSUSR, 262,54 zł z innych źródeł). 
Na koncie rozliczenia projektu zarejestrowano kwotę 316 953 zł, z czego 
184 500 zł pochodziło z dotacji FSUSR, a 132 453 zł stanowiły koszty własne 
organizatora, natomiast łączna kwota wpłat rodziców wyniosła 198 280 zł. 
Różnica między kwotą wpłat rodziców a poniesionymi kosztami własnymi 
organizatora wynosiła 65 827 zł i została, według wyjaśnień, przeznaczona m.in. 
na obsługę kolonii i prowadzenie strony internetowej. 

Dodatkowo, zgodnie ze złożonymi ofertami Związek zobowiązał się wnieść 
dofinansowanie z własnych środków w wysokości 7,5 zł (w projekcie nr 1) i 5 zł 
(w projektach nr 2 i 3) na każde dziecko rolników objętych rolniczym systemem 
ubezpieczenia społecznego. 

(akta kontroli t. 1 str. 2-7, 27-41, 79-83, 108-122, 149-153, 176-190, 251-252, 287-288, 311-312, 381-
382, 389-419, 549-559) 

2.4. Zadania w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i transportu Związek w całości 
zlecał podmiotom zewnętrznym, co było zgodne z § 7 ust. 1 pkt 4 umów z FSUSR. 
Z analizy trzech badanych projektów wynika, że najwyższe kwotowo koszty 
ponoszone przez Związek dotyczyły zakwaterowania i wyżywienia dzieci i młodzieży 
(396 240 zł brutto w  ramach projektu nr 1, 199 512 zł brutto w ramach projektu nr 2 
i 185 742 zł brutto w ramach projektu nr 3) oraz transportu (odpowiednio 111 193 zł, 
43 010 zł i 60 324 zł brutto). Koszty te nie odbiegały od wartości rynkowych. Średnie 
koszty zakwaterowania i  wyżywienia jednego uczestnika wynosiły 712,66 zł, 639,5 
zł i 603,05 zł (przy cenach rynkowych od 540 zł do 720 zł za dziewięciodniowy pobyt 
w ośrodku kolonijnym), a transportu 199 zł, 137 zł i 195 zł. W rozliczeniach 
za transport stosowano stawki kilometrowe (4,5 zł/km przy stawkach rynkowych 
od 4,49 do 5,62 zł/km w 2021 r.) 

               (akta kontroli t. 1 str. 423; 438-456) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że w pięciu fakturach25 
dotyczących transportu do i z miejsca wypoczynku nie wskazano w opisie trasy 
przejazdu, co stanowiło naruszenia pkt 3 Instrukcji stanowiącej załącznik do umów 
zawartych z FSUSR. Przewodniczący Związku wyjaśnił, że przyczyna braku 
wskazań miejscowości w opisach faktur za  przewóz osób wiązała się z nietypowym 
charakterem miejsc zbiórek dzieci na wyjazdy na kolonie, ponieważ dzieci rolników 
uczestniczący w koloniach rekrutowane były z odległych od siebie wsi i małych 
osad. Kierowcy nie wskazywali tych miejscowości z braku czasu i dużej ich ilości. 

 (akta kontroli t. 1 str. 386, 422-423, t. 2 str. 1-4, 8-10, 18-19) 

Związek spełniał warunki ubiegania się o dofinansowanie z FSUSR. Koszty podane 
rozliczeniach projektów wynikały z prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej, 
Związek wyodrębnił analityczne konta księgowe, a dowody księgowe opisywane 
były zgodnie z uor, z naruszeniem jednak wymogów określonych w Instrukcji 
stanowiącej załącznik do umów zawartych z FSUSR. Ponadto Związek pobierał 
od rodziców/opiekunów uczestników projektów opłaty w kwocie wyższej 
niż przewidziano w złożonych ofertach. Sfinansowane ze środków FSUSR wydatki 
spełniały wymogi kwalifikowalności i zostały poniesione w wysokości 
nieodbiegającej od wartości rynkowych, co wynika z analizy kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu. 

                                                      
25 Nr 30/02/2020/T; Nr 15/01/2020T; Nr BP/41/01/2020; Nr 17/01/2020/T; Nr 10/2020. 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypoczynku przez okres pięciu lat 1.

od dnia wykreślenia zgłoszenia z bazy wypoczynku, o której mowa w art. 92h 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 Opisywanie dowodów księgowych dokumentujących poniesienie wydatków 2.
związanych z realizacją umów zawartych z FSUSR, w sposób zgodny z tymi 
umowami.  

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 Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z  art.  61b ust.  2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały  
w sprawie zastrzeżeń. 

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

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

 

Warszawa, … września 2021 r.  

 

 

 

Kontroler 

Magdalena Sokołowska 
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