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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/054 – Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

Kontrolerzy 1. Kinga Poprzycka-Harczuk, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 96871 
z dnia 12 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

2. Jolanta Gajewska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 96872 z dnia 
12 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.5-6) 

3. Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 96880 
z dnia 3 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

4. Grzegorz Bąk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 96877 z dnia 
29 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, zwana dalej Fundacją, 
ul. Ludwika Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Szymalski, Prezes Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju1, zwany dalej 
Prezesem Fundacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1501) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie kompletności i terminowości 
wykonania określonych umowami zadań. Wobec nieprawidłowości stwierdzonych 
przy udzielaniu zamówień oraz ewidencji finansowo-księgowej, NIK nie może ocenić 
gospodarności i legalności wykorzystania środków finansowych. Natomiast 
działalność w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej NIK ocenia negatywnie. 

W kontrolowanym okresie3 zakończono realizację ośmiu projektów związanych 
z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Szczegółowa analiza pięciu projektów 

                                                      
1  Do dnia 31 lipca 2014 r. Prezesem Fundacji był Andrzej Kassenberg, od dnia 1 sierpnia 2014 r. do 

31 sierpnia 2015 r. Per Markus Tornberg, od dnia 3 września 2015 r. Wojciech Szymalski. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie.  

3  1 styczeń 2013  7 grudnia 2015 r. 

Ocena ogólna 
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wykazała, że we wszystkich czterech zakończonych projektach osiągnięto 
zakładane efekty ekologiczne i rzeczowe.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

– prowadzenia ksiąg rachunkowych niezgodnie z wymogami ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (uor)4; 

– niestosowania przez Fundację przy wyborze podwykonawców zasady uczciwej 
konkurencji, określonej w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych5, zwanej dalej ustawą „pzp”, co było niezgodne 
z postanowieniami umów o dofinansowanie zawartych z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz umowy na 
realizację zadania publicznego, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki 
(MSiT);  

– niedokumentowania przez Fundację czynności przeprowadzania analizy rynku 
zarówno na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie (szacowanie 
kosztów projektu), jak i przy szacowaniu kosztów zamówień; 

– zatwierdzania do wypłaty faktur (rachunków) bez potwierdzenia protokołem 
odbioru wykonanych prac. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Kompletność i terminowość wykonania określonych umowami zadań 

Fundacja realizowała w kontrolowanym okresie 11 projektów6, w tym siedem 
finansowanych ze środków NFOŚiGW, a cztery z udziałem środków europejskich: 
jeden ze środków Instrumentu Finansowego Life+, jeden ze środków LIFE 
ADAPTCITY pl, jeden z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu 
Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych 
Projektów Partnerskich utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy oraz jeden z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG). 

(dowód: akta kontroli str. 1520-1525) 

Realizacja ośmiu projektów została zakończona, a trzy były w trakcie realizacji. 
Całkowita wartość projektów zakończonych wynosiła 10.513.316,47 zł, a źródłami 
finansowania były środki: Instrumentu Finansowego Life+ w kwocie 901.685 EUR, 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji 
Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich 
utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 547.996,00 
zł, MF EOG – 294.350,00 zł, NFOŚiGW – 5.186.755,36 zł, środki Ministerstwa 

                                                      
4  Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. 
5  Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. 
6  W okresie objętym kontrolą Fundacja złożyła 12 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego 11 zostało 

zaakceptowanych, a ostatnia korekta dwunastego wniosku została złożona przez Fudację 2 listopada 
2015 r.   
W badanym okresie Fundacja realizowała następujące projekty: ”Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 
klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej 
”LIFE_ADAPTCITY_PL, „Dobry klimat dla powiatów – DOKLIP”, „Biogazownia przemyślany wybór”, 
„Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)”, „Agroturystyka 
przyjazna Naturze2000 – cykl szkoleń”, „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia 
jakości i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie uwarukowań stworzenia systemu 
certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim”, „Chrońmy klimat.pl wersja2.0 – portal na temat 
zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu”, „Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju”, „Energooszczedne 
cztery kąty”, „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, „Energetyczne 
narady obywatelskie na pomorzu”.  
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Sportu i Turystyki – 56.000,00 zł, środki własne i partnerów – 460.482,11 zł i 90.248 
EUR. 

Według stanu na dzień 16 października 2015 r. w Fundacji zatrudnionych było 12 
osób. 

(dowód: akta kontroli str. 1503-1505) 

Według danych Fundacji, od 1 kwietnia 2015 r. Fundacja była partnerem w projekcie 
„Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”, w którym 
beneficjentem środków jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, a donorem 
Fundusz Szwajcarski. Fundacja realizuje część zadań związanych 
z przygotowaniem narzędzia kontroli, przygotowuje część raportu kontrolnego 
i bierze udział w konferencji końcowej. W drugiej połowie 2014 r. Fundacja była 
podwykonawcą w międzynarodowym projekcie finansowanym z Funduszu 
Wyszehradzkiego, w którym beneficjentem środków była organizacja z Czech: Hnuti 
DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Projekt nosił nazwę: „Wide 
communication of reasons for expensive electricity in V4 countries”. Fundacja 
przygotowała opracowanie dotyczące składników cen energii w Polsce i realizowała 
jego promocję w Polsce.  

(dowód: akta kontroli str. 1503-1505) 

W badanym okresie Fundacja dysponowała merytorycznym oraz organizacyjnym 
zapleczem kadrowym, przygotowanym do realizacji powyższych projektów 
(wykształcenie przyrodnicze lub wiedza w tym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 1503-1519) 

W toku kontroli szczegółowym badaniem objęto realizację pięciu projektów. 
Stwierdzono, że w Fundacji brak było dokumentacji stanowiącej podstawę 
oszacowania kosztów przedsięwzięcia (np. analiz rynku). Spośród pięciu badanych 
projektów Fundacja przedstawiła jedynie w odniesieniu do trzech projektów wyceny 
usług (po jednej do każdego z projektów). 

(dowód: akta kontroli str. 1504-1505, 1530-1576) 

a) Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności 
biologicznej (seria broszur)” 

Fundacja złożyła 5 października 2012 r. do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie 
ww. projektu. Wniosek był przygotowywany w Fundacji. Warunki dofinansowania 
zostały wynegocjowane 4 marca 2013 r. W związku z uwagami NFOŚiGW, 
zgłoszonymi do wniosku o dofinansowanie, Fundacja zaktualizowała harmonogram 
rzeczowo-finansowy projektu i 11 marca 2013 r. złożyła do NFOŚiGW poprawiony 
wniosek. W dniu 8 kwietnia 2013 r. NFOŚiGW poinformował o udzieleniu 
dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1503-1526, 1575-1578, 2545, 2570, 2575-2608) 

Umowa o dofinansowanie nr 175/2013/Wn-50/EE-WD/D niniejszego projektu, 
pomiędzy Fundacją a NFOŚiGW, zawarta została 25 kwietnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2544-2574) 

We wniosku koszt realizacji projektu określono na 196.000,00 zł, natomiast zgodnie 
z umową  ustalono go na 195.700,00 zł, w tym kwota dofinansowania 166.300,00 zł 
(o 300 zł mniej niż we wniosku). Ze środków tych nie mogły być pokryte koszty 
poniesione przed 1 kwietnia 2013 r. Ustalono, że kwota dotacji nie może 
przekroczyć 84,98% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia projektu oraz 
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osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego wyznaczono na 30 czerwca 2014 r. 
W trakcie realizacji projektu dokonywano zmian w warunkach umowy oraz 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, które dotyczyły: zmiany zakresu 
rzeczowego, przedłużenia okresu realizacji projektu do 31 marca 2015 r., 
zmniejszenia kosztu przedsięwzięcia do 174.435,87 zł oraz zmniejszenia kwoty 
dotacji do 147.850,00 zł.  

Zmiany zakresu rzeczowego projektu polegały na: zmianie technicznego opisu 
broszur, zmianie liczby wysyłanych broszur z 10.000 szt. na ostateczną liczbę 
wynikającą z listy dystrybucyjnej, tj. 12.600 szt, rezygnacji z udziału i prezentacji 
projektu na konferencjach, imprezach plenerowych (w związku z opóźnieniem 
w realizacji projektu organizacja działań promocyjnych była niemożliwa). 
W sprawozdaniu końcowym Fundacja podała, że promocja odbywała się podczas 
wydarzeń w innych projektach bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. 
Każdorazowo NFOŚiGW wyrażał zgodę na powyższe zmiany. 

(dowód: akta kontroli str. 2393-2400, 2594-2609) 

W piśmie do NFOŚiGW były Prezes Fundacji Pan Andrzej Kassenberg podał, iż 
przyczyną przedłużenia realizacji projektu był m.in.: skomplikowany proces 
przygotowywania broszur do druku z uwagi na wielkość materiału, różnice w stylu 
poszczególnych autorów, opóźnienia w przygotowaniu tekstów dwóch broszur, 
a także zgłaszane do nich uwagi ekspertów NFOŚiGW.  

(dowód: akta kontroli str. 2498-2508) 

W dwóch umowach z podwykonawcami przedłużono termin wykonania broszur 
o około cztery miesiące, co wpłynęło m.in. również na przedłużenie (o dziewięć 
miesięcy) terminu zakończenia projektu. Dotyczyło to: 

 umowy nr 02/05/2013/BW/Broszury na wykonanie broszury „Zarządzanie 
ochroną różnorodności biologicznej”. Powyższa umowa została zawarta w dniu 
6 maja 2013 r., termin zakończenia dzieła wyznaczono na 31 października 
2013 r. W dniu 7 listopada 2013 r. podpisano aneks do ww. umowy, w którym 
termin zakończenia dzieła określono na 17 lutego 2014 r. 

 umowy nr 01/05/2013/JK/Broszury na wykonanie broszury „Turystyka 
a różnorodność biologiczna”. Powyższa umowa została zawarta w dniu 6 maja 
2013 r., termin zakończenia dzieła wyznaczono na 31 października 2013 r. 
W dniu 7 listopada 2013 r. podpisano aneks do ww. umowy, w którym termin 
zakończenia dzieła określono na 10 marca 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2167-2171,2422-2429,2455-2466,2542,2544-2569) 

Projekt został zakończony i rozliczony. Efekt rzeczowy (opracowanie i druk siedmiu 
broszur, przygotowanie i wydanie artykułu ekologicznego w czasopiśmie o nakładzie 
min. 7000 egz.) i ekologiczny został osiągnięty. 

b) Projekt „Biogazownia – przemyślany wybór” 

Fundacja złożyła 7 maja 2012 r. wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Wniosek 
został przygotowywany przez pracowników Fundacji, ekspertów zewnętrznych oraz 
partnera projektu7. Warunki dofinansowania zostały wynegocjowane 25 lipca 2012 r. 
W związku z uwagami zgłoszonymi przez NFOŚiGW w trakcie negocjacji, Fundacja 
zaktualizowała harmonogram rzeczowo-finansowy projektu i 6 sierpnia 2012 r. 
złożyła do NFOŚiGW poprawiony wniosek. Zmiany we wniosku dotyczyły m.in. 
zmniejszenia kosztów projektu.  

(dowód: akta kontroli str.1520-1526, 1575-1578, 2317, 2343-2389) 

                                                      
7   Instytut Energetyki Odnawialnej. 
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Umowa o dofinansowanie projektu nr 687/2012/Wn50/EE-EE/KU/D, zawarta 
pomiędzy NFOŚiGW a Fundacją w dniu 18 października 2012 r., określała koszt 
realizacji projektu na kwotę 579.100,00 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 491.740,00 
zł, tj. o 130.380,00 zł mniej niż we wniosku, oraz m.in. zmniejszono koszty 
wynagrodzeń o 36.000,00 zł (wynagrodzenie redaktora portalu za 18 miesięcy we 
wniosku określono na 54.000,00 zł). Zakres prac w projekcie nie uległ zmianie. Pan 
Wojciech Szymalski Prezes Fundacji wyjaśnił m.in.: ”Według Fundacji praca przy 
redakcji portalu przy określonych we wniosku zadaniach miała kosztować 3.000,00 
zł brutto miesięcznie. Według stawek oczekiwanych przez NFOŚiGW – nieznanych 
Fundacji w okresie pisania wniosku – 1.000,00 zł miesięcznie. (…) Zmniejszenie 
kosztów wynikało z oczekiwań NFOŚiGW, które bazowały na kalkulacjach 
dostępnych tej instytucji, a niedostępnych Fundacji. W mojej ocenie metody 
szacowania kosztów przez NFOŚiGW i Fundację nie są porównywalne, ale nie 
można jednoznacznie orzec jakoby kalkulacje przedstawiane przez Fundację były 
niewłaściwe.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1590-1591, 1593, 2167-2171, 2316-2348, 2350-2364) 

Zgodnie z powyższą umową, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz 
osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych został określony na dzień 31 marca 
2014 r. Kwota dofinansowania nie mogła być przeznaczona na pokrycie kosztów 
poniesionych przed dniem 1 października 2012 r., a kwota przekazanych środków 
z dotacji nie mogła przekroczyć 84,91% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego 
przedsięwzięcia. 

W trakcie realizacji projektu dokonywano zmian w warunkach umowy oraz zmian 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, które dotyczyły: zakresu rzeczowego 
(zwiększenie liczby audycji z 10 na 12 w ramach tych samych kosztów), 
przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 30 września 2014 r., zmniejszenia 
kwoty dotacji do 470.163,36 zł oraz zmniejszenia udziału procentowego NFOŚiGW 
w koszcie całkowitym z 83,18% na 82,95%. 

(dowód: akta kontroli str. 2282-2348) 

Jako przyczynę przedłużenia realizacji ww. projektu (o sześć miesięcy) Fundacja 
wskazała problemy z rozdystrybuowaniem broszur. Według Fundacji, zgodnie 
z planem określonym we wniosku projektowym, dystrybucja części broszur miała 
być prowadzona na konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację 
oraz wysłana według zapotrzebowania na żądanie. Jednakże przedłużający się brak 
podstaw formalno-prawnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii (brak ustawy 
o odnawialnych źródłach energii), a w związku z tym wątpliwości co do opłacalności 
inwestowania w biogazownię, spowodowały znaczny spadek zainteresowania 
i zapotrzebowania na tego typu publikacje. W wyjaśnieniach Pan Wojciech 
Szymalski Prezes Fundacji podał: ”Zgodnie z umową projekt powinien zakończyć 
się 31 marca 2014 r. Został przedłużony o sześć miesięcy do 30 września 2014 r. co 
wynikało z zaleceń pokontrolnych NFOŚiGW. Wniosek o dotację przygotowywany 
był w maju 2012 r. zgodnie z konkursem ogłoszonym przez NFOŚiGW. Ustawa 
o OZE miała wejść w październiku 2012 r. Projekt po zatwierdzeniu ruszył 
w październiku 2012 r. w przekonaniu o rychłym pojawieniu się ustawy. Niestety już 
po uruchomieniu projektu rząd zmienił „zdanie”. Aby wywiązać się z umowy 
Fundacja zrealizowała projekt mimo zmniejszenia zainteresowania biogazowniami 
(…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 2292, 2167-2170) 
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Projekt został zakończony i rozliczony. Efekt rzeczowy (5 warsztatów, dwa rodzaje 
broszur, strona internetowa, e-learning, materiały na płycie, 12 audycji radiowych) 
i ekologiczny został osiągnięty. 

c) Projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” 

Fundacja wystąpiła 6 maja 2013 r. do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie ww. 
projektu. Wniosek był przygotowywany przez pracowników Fundacji oraz 
wolontariusza. W związku z uwagami NFOŚiGW, zgłoszonymi podczas negocjacji 
przeprowadzonych 20 września 2013 r., Fundacja dokonała zmian we wniosku, 
które polegały m.in. na: aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz 
formularza wniosku z uzupełnioną kartą efektów ekologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 231,260-298, 319-330, 1520-1526) 

Umowa o dofinansowanie nr 130/2014/Wn-50/EE-ee/D niniejszego projektu, 
pomiędzy Fundacją a NFOŚiGW, zawarta została w dniu 20 marca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1624-1665) 

Koszt realizacji projektu określono na 801.410,00 zł, przy 100% kwalifikowalności 
wydatków, w tym dofinansowanie w wysokości 679.550,00 zł, przy czym kwota 
wypłaconych środków z dotacji nie mogła przekroczyć 85% kosztów 
kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia oraz nie mogła być przeznaczona 
na pokrycie kosztów, poniesionych przed dniem 1 listopada 2013 r. Termin 
zakończenia projektu i osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego wyznaczony 
został na 30 września 2015 r. W trakcie realizacji projektu dokonywano zmian 
w warunkach umowy, które dotyczyły: przedłużenia okresu realizacji projektu oraz 
terminu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego do dnia 31 stycznia 2016 r., 
zmniejszenia dotacji do 674.217,82 zł, zmiany zakresu rzeczowego, przesunięcia 
terminu wypłat dotacji. Każdorazowo NFOŚiGW wyrażał zgodę na powyższe 
zmiany. Według Fundacji pierwotne rozpoczęcie projektu,  zaplanowane na dzień 
1 października 2013 r., w  wyniku prowadzonych negocjacji z NFOŚiGW – zostało 
przesunięte na dzień 1 listopada 2013 r. Był to optymalny termin dla sprawnej 
realizacji działań w powiązaniu z kalendarzem głównych uczestników procesu 
edukacyjnego – przedstawicieli branży agroturystycznej. Projekt nie mógł zostać 
formalnie rozpoczęty w planowanym terminie, gdyż ostateczne potwierdzenie 
przyznania dotacji przez Zarząd NFOŚiGW nastąpiło dopiero 14 lutego 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 230-433) 

Projekt jest w trakcie realizacji (według danych na dzień 13 listopada 2015 r. stan 
zaawansowania projektu 63,14%). 

(dowód: akta kontroli str. 451-452) 

d) Projekt „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia 
jakości i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie 
uwarunkowań stworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej 
w środowisku wiejskim” 

Fundacja wystąpiła 20 listopada 2013 r. z ofertą realizacji zadania publicznego 
„Wspieranie rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych” 
pod tytułem „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia jakości 
i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie uwarunkowań stworzenia 
systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim” w okresie od 
1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.  
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Oferta przygotowywana przez pracowników Fundacji oraz wolontariusza, została 
złożona przez Fundację w Ministerstwie Sportu i Turystyki 8 kwietnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 556-610, 1520-1526) 

Umowa nr 2014.0138/1153/UDOT/DT o wsparcie realizacji powyższego zadania 
publicznego, pomiędzy Fundacją a MSiT, zawarta została 16 kwietnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 529-535) 

Koszt realizacji zadania wynosił 112.480,00 zł, z tego kwota dotacji  56.000,00 zł, 
środki własne Fundacji 16.880,00 zł, dofinansowanie NFOŚiGW 39.600,00 zł. 
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 
zaplanowano nie więcej niż 49,79%. Według umowy za kwalifikowane uznawane 
były koszty ponoszone przez Fundację w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Termin zakończenia realizacji zadania został wyznaczony na 31 grudnia 
2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 529-535) 

Niniejszy projekt stanowił wkład, zarówno finansowy (34.844,00 zł) jak 
i merytoryczny, do projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)”, 
obejmującego realizację zadań zbieżnych z zadaniami w niniejszym projekcie, 
polegającymi m.in. na organizacji szkoleń.  

(dowód: akta kontroli str. 451-453) 

Projekt został zakończony terminowo i rozliczony. 

e) Projekt „Energooszczędne cztery kąty” 

Fundacja złożyła 8 października 2012 r. do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie 
ww. projektu, przygotowany w Fundacji. Warunki dofinansowania zostały 
wynegocjowane 11 lutego 2013 r. W związku z uwagami NFOŚiGW, zgłoszonymi 
w trakcie negocjacji, Fundacja zaaktualizowała m.in.: harmonogram finansowo-
rzeczowy, plan finansowania i 11 marca 2013 r. złożyła poprawiony wniosek. W dniu 
28 marca 2013 r. NFOŚiGW udzielił dofinansowania w formie dotacji na realizację 
projektu. 

(dowód: akta kontroli str.9- 80, 1520-1526, 1685-1709) 

Umowa o dofinansowanie projektu nr 165/2013/Wn50/EE-EE/KU/D, pomiędzy 
Fundacją a NFOŚiGW, zawarta została 23 kwietnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9-41) 

Koszt realizacji projektu został określony w wysokości 724.730,00 zł. Kwota dotacji  
wynosiła 616.010,00 zł, przy czym nie mogła ona przekroczyć 85% kosztów 
kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia oraz nie mogła być przeznaczona 
na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 1 kwietnia 2013 r. Termin 
zakończenia realizacji projektu i osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego 
wyznaczony został na 31 marca 2015 r. W trakcie realizacji projektu dokonywano 
zmian w warunkach umowy, które dotyczyły m.in.: przesunięcia środków do 
rozliczenia w kolejnych kwartałach, zmian zakresu rzeczowego (mechanizmu 
produkcji i dystrybucji ulotek, wyposażenia namiotu na Dzień Ziemi, liczby 
kompletów nagród konkursowych – zwiększenie z 200 do 400 kompletów nagród 
w ramach tych samych kosztów), zmniejszenia kosztu przedsięwzięcia na 
697.753,83 zł, w tym kwoty dotacji do 589.392,66 zł. Każdorazowo NFOŚiGW 
wyrażał zgodę na ww. zmiany. 

(dowód: akta kontroli str. 9-41,81-122) 
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Projekt został zakończony terminowo i rozliczony. Efekt rzeczowy i ekologiczny 
został osiągnięty.  

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

1. Niedokumentowanie przez Fundację czynności przeprowadzania analizy rynku 
przy szacowaniu kosztów projektu na etapie przed sporządzeniem wniosku 
o dofinansowanie. Spośród 11 projektów realizowanych w badanym okresie 
przez Fundację, tylko w stosunku do trzech projektów Fundacja przedstawiła 
wyceny dotyczące trzech usług na realizację ww. projektów. W odniesieniu do 
pozostałych projektów Fundacja nie przedstawiła kontrolującym dokumentów 
potwierdzających rozeznanie rynku, wskazujących iż dana 
usługa/dostawa/robota została wyceniona po cenie nie wyższej od ceny 
rynkowej.  

Jak wyjaśnił Pan Wojciech Szymalski Prezes Fundacji: „Ze względu na fakt, iż 
nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji (…)”, stanowiącej podstawę 
określenia wartości projektu, w tym analizy rynkowej wybranych rodzajów 
kosztów „większość projektów objętych kontrolą była przygotowywana ponad 1,5 
roku temu i możemy przedstawić jedynie szczątkowe informacje w tym zakresie”. 
(…) „Generalna zasada stosowana w Fundacji podczas przygotowywania 
budżetu wniosków projektowych polega na wycenie pozycji budżetowych 
zgodnie z doświadczeniem zespołu przygotowującego wniosek. (…) w Fundacji 
są dostępne od ręki informacje o aktualnej cenie tak powszechnych usług jak: 
wynajem sal konferencyjnych, catering, koszty podróży krajowych, zakup 
materiałów biurowych, ogłoszenia prasowe i internetowe, usługi graficzne 
i redakcyjne – na podstawie na bieżąco realizowanych faktur z innych projektów. 
W przypadku rzadziej realizowanych lub bardziej specjalistycznych usług osoby 
przygotowujące wniosek z reguły wykonują analizę rynku, jednak polega ona na 
porównaniu kliku ofert na stronach internetowych potencjalnych dostawców lub 
poprzez wywiad telefoniczny. Notatki z tego typu kontaktów nie są w Fundacji 
archiwizowane.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1530-1572) 

W ocenie NIK, obowiązek dokumentowania czynności analizy rynku przez 
Fundację, jest niezbędny do tego, aby Fundacja mogła udowodnić czy i w jaki 
sposób przedmiotowe czynności zostały dokonane.  
 

2. Kontrola wykazała, że dwie umowy podpisane z podwykonawcami zostały 
przedłużone o około cztery miesiące, co spowodowało m.in. przedłużenie 
terminu realizacji projektu. Według Pana Andrzeja Kassenberga byłego Prezesa 
Fundacji, opóźnienia w przygotowaniu tekstów dwóch broszur były 
spowodowane sytuacją rodzinną i obciążeniem podwykonawców ww. broszur, 
związanym z tworzeniem nowych zleconych im projektów w Fundacji. Pan 
Wojciech Szymalski Prezes Fundacji wyjaśnił m.in., że: „W momencie 
podpisywania umów Fundacja nie miała pełni wiedzy nt. obciążenia autorek, 
w szczególności nt. obciążenia w przyszłości (…).”. 

Obciążenie podwykonawcy innymi obowiązkami związanymi z tworzeniem 
nowych projektów w Fundacji spowodowało, iż nie mógł on wykonać dzieła 
w terminie określonym w pierwotnej umowie. W ocenie NIK, Fundacja nie 
koordynowała właściwie działań związanych z realizacją projektów, co wpłynęło 
na przedłużanie terminu realizacji projektu. 

 (dowód: akta kontroli str. 2167-2171, 2449-2466, 2422-2429, 2542, 2544-2569) 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości8 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. Gospodarność i legalność wykorzystania środków finansowych 

W toku kontroli w pięciu szczegółowo badanych projektach stwierdzono, że spośród 
386 umów zawartych przez Fundację z podwykonawcami w stosunku do 367 wybór 
podwykonawców nie był poprzedzony wyborem ofert, co oznacza, że Fundacja nie 
stosowała zasady konkurencyjności.   

Zgodnie z § 7 ust. 3 umów o dofinansowanie zawartych przez Fundację 
z NFOŚiGW Fundacja miała obowiązek stosowania przy wyborze wykonawców 
zasad: równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Zgodnie z § 5 
ust. 2 umowy na realizację zadania publicznego zawartej przez Fundację z MSiT, 
zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków finansowych 
(…) zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania 
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

(dowód: akta kontroli str. 2324, 2553)  

Fundacja nie przedstawiła kontrolującym dokumentacji świadczącej, że przed 
rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia posiadała wiedzę o zakresie 
kosztów realizacji i cen na rynku. 

(dowód: akta kontroli str. 1575) 

Wszystkie badane projekty były realizowane przez pracowników Fundacji oraz 
podwykonawców. Zarządzanie i nadzór nad projektami powierzono pracownikom 
Fundacji. 

(dowód: akta kontroli str.1491-1493, 1579-1589) 

We wszystkich badanych projektach, dofinansowanie NFOŚiGW przekazywane było 
jako refundacja poniesionych wydatków. 

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektów służyły ich realizacji 
i zgodne były z umową. 

(dowód: akta kontroli str. 2181-2187, 2316-2348) 

Projekty nie generowały dochodów.  
 
a) Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności 

biologicznej (seria broszur)” 

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 174.435,87 zł, z tego: 147.850,00 zł ze 
środków NFOŚiGW, ze środków własnych 26.585,87 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2390-2400) 

W ramach projektu zawarto 17 umów z podwykonawcami na kwotę 96.629,00 zł 
brutto. Zakres tych umów obejmował, m.in.: opracowanie tekstów broszur, 
konsultacje naukowe broszur, redakcję merytoryczną oraz techniczną i językową 
broszur, a także druk. 

(dowód: akta kontroli str. 467,1579-1580) 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podał, że: podwykonawcy realizujący projekt 
(autorzy, konsultanci naukowi i redaktorzy broszur) zostali określeni na etapie 

                                                      
8  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 

obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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przygotowywania wniosku o dofinansowanie, w związku z czym nie stosowano 
wyboru ofert, ich ostateczna lista została wysłana do akceptacji NFOŚiGW. Spośród 
17 umów zawartych z podwykonawcami, jedynie zawarcie dwóch umów było 
poprzedzone procedurą wyboru ofert. Do czasu zakończenia kontroli nie 
przedstawiono kontrolującym ww. list podwykonawców przesyłanych do NFOŚiGW.  

(dowód: akta kontroli str. 1579, 2159-2161) 

Szczegółowemu badaniu poddano trzy umowy o dzieło9 o łącznej wartości 
17.253,00 zł brutto, zawarte na realizację niniejszego projektu z podwykonawcami. 
Dwie z tych umów były aneksowane – przedłużono termin wykonania o około cztery 
miesiące. W badanych umowach zawarto postanowienia zabezpieczające interesy 
Fundacji. Odbiór dzieła następował w wyznaczonym umową terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 2167-2171, 2422-2429, 2449-2466, 2542) 

Koszty zarządzania projektem wyniosły 39.000,00 zł, tj. 22,3% kosztów całkowitych 
przedsięwzięcia, z tego wynagrodzenia pracowników Fundacji realizujących projekt 
(koordynator, asystent, główny księgowy) wynosiły 31.500,00 zł, co stanowiło 18% 
kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Koszty biura wynosiły 7.500,00 zł. W kosztach 
projektu zawarte były m.in.: wynagrodzenia procowników etatowych Fundacji 
realizujących projekt (38.806,87 zł), których nieuwzględniono w kosztach 
zarządzania. 

(dowód: akta kontroli str. 1579-1580, 2393-2400) 

Kwoty wypłat dofinansowania były zgodne z harmonogramem wypłat dotacji.  
Spośród sześciu wypłat w czterech przypadkach wypłata dofinansowania 
z NFOŚiGW była dokonana przed terminem określonym w harmonogramie wypłat, 
natomiast w dwóch po terminie (od trzech dni do ponad miesiąca). Prezes Fundacji 
wyjaśnił, że: „(…) nie zna przyczyn wypłaty dofinansowania przekazywanego przez 
NFOŚiGW niezgodnie z terminami określonymi w harmonogramach (…) 
W przypadku każdego projektu nasze sprawozdania były przekazywane 
terminowo.”. 

(dowód: akta kontroli str.455-460, 2080-2082) 

W ramach projektu nie dokonywano zakupu środków trwałych. 

b) Projekt „Biogazownia – przemyślany wybór” 

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 566.790,60 zł, w tym:  470.163,36 zł ze 
środków NFOŚiGW, 96.627,24 ze środków własnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2178, 2181-2187) 

Projekt był realizowany przez pracowników Fundacji (koordynator, obsługa 
administracyjna i księgowa) oraz podwykonawców. Zarządzanie i nadzór nad 
projektem powierzono pracownikom Fundacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1491-1493) 

W ramach projektu zawarto 23 umowy z podwykonawcami na łączną kwotę 
396.166,30 zł brutto. Zakres tych umów obejmował, m.in.: opracowanie tekstów 
broszur, konsultacje merytoryczne broszur, redakcję językową broszur, druk, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1581-1582) 

                                                      
9  Umowa nr 01/05/2013/FJ/Broszury z dnia 6 maja 2013 r., umowa nr 02/05/2013/BW/Broszury z 6 maja 

2013 r., umowa nr 01/05/2013/JK/Broszury z dnia 6 maja 2013 r. 
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Szczegółową kontrolą objęto umowę o dzieło zawartą w dniu 1 stycznia 2013 r.10 
z podwykonawcą na przygotowywanie tekstów na stronę www projektu, 
redagowanie komentarzy (forum, artykuły w mediach). Umowa miała być 
realizowana od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynagrodzenie określono na 
2000,00 zł miesięcznie. Zgodnie z umową wynagrodzenie miało być wypłacone po 
przedstawieniu przez wykonawcę raportu z wykonanych prac, potwierdzonego przez 
obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego prac. W dokumentacji Fundacji 
brak protokołów odbioru (szczegółowo opisano w pkt 3 Prowadzenie ewidencji 
finansowo-księgowej niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Umowa zawierała 
postanowienia zabezpieczające interesy Fundacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 900-902) 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podał, że podwykonawcy realizujący projekt 
(autorzy broszur, osoby zajmujące się promocją projektu) zostali wymienieni we 
wniosku do NFOŚiGW, zatem nie stosowano wyboru ofert. Spośród 23 umów 
zawartych z podwykonawcami, tylko zawarcie jednej umowy było poprzedzone 
procedurą wyboru ofert. We wniosku o dofinansowanie brak informacji 
o podwykonawcach realizujących projekt (z wyjątkiem jednego podwykonawcy). 

(dowód: akta kontroli str. 1581) 

Koszty zarządzania projektem wyniosły 114.531,99 zł, tj. 20,2% kosztów całkowitych 
przedsięwzięcia. Wynagrodzenia pracowników Fundacji realizujących projekt 
(koordynator, pracownik administracyjny, główny księgowy) wyniosły 94.800,00 zł, 
co stanowiło 16,7% kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Koszty biura wyniosły 
19.439,39 zł. W kosztach projektu (56.092,31 zł) zawarte były m.in.: wynagrodzenia 
pracowników etatowych Fundacji realizujących projekt, których nieuwzględniono 
w kosztach zarządzania. 

(dowód: akta kontroli str.1582, 2181-2187) 

Kwoty wypłat dofinansowania były zgodne z harmonogramem, natomiast spośród 
dziewięciu wypłat w sześciu przypadkach wypłata dofinansowania z NFOŚiGW była 
dokonana przed terminem określonym w harmonogramie, natomiast w trzech po 
terminie (od jednego dnia do około dwóch miesięcy). Prezes Fundacji wyjaśnił, że: 
„(…) nie zna przyczyn wypłaty dofinansowania przekazywanego przez NFOŚiGW 
niezgodnie z terminami określonymi w harmonogramach (…) W przypadku każdego 
projektu nasze sprawozdania były przekazywane terminowo.”. 

(dowód: akta kontroli str. 455-458, 2080-2082) 

W ramach projektu nie dokonywano zakupu środków trwałych. 

c) Projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)”  

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 546.431,21 zł (do dnia 15 września 
2015 r.). 

Wartość wkładu własnego Fundacji w finansowaniu projektu wynosiła 121.860,00 zł, 
co stanowiło 15,20% całkowitych kosztów.  

 (dowód: akta kontroli str. 230-433, 461-472, 1579-1589) 

W ramach projektu zawarto 216 umów z podwykonawcami łącznie na kwotę 
420.527,21 zł brutto, co stanowiło 52,48% całkowitych kosztów realizacji. Zakres 
tych umów obejmował, m.in.: przygotowanie materiałów metodycznych, 
programowanie szkoleń, rekrutacje i przygotowanie szkoleń regionalnych, 

                                                      
10  Umowa nr 2/01/2013JK/Biogazownia z dnia 1 stycznia 2013 r. 
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prowadzenie warsztatów podczas szkoleń, konsultacje merytoryczne materiałów na 
szkolenia, prezentacja i nadzór nad realizacją strategii regionalnych. 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podał, że podwykonawcy realizujący projekt 
zostali wymienieni we wniosku do NFOŚiGW, w związku z czym nie stosowano 
wyboru ofert. Spośród 216 umów zawartych z podwykonawcami, jedynie zawarcie 
dwóch umów było poprzedzone procedurą wyboru ofert.  

Z dwoma etatowymi pracownikami Fundacji zawarto pięć umów zleceń, których 
zakres wykraczał poza zakres ich obowiązków. Według wyjaśnień Prezesa, 
Fundacja nie była w stanie udokumentować faktu wykonywania dodatkowych zajęć 
poza godzinami pracy. Przeanalizowane szczegółowo dwie z ww. pięciu umów 
obejmowały swym zakresem: organizację i logistykę szkolenia ogólnopolskiego, 
organizację promocyjną szkoleń, przeprowadzanie konsultacji w zakresie ewaluacji 
wewnętrznej – weryfikacji certyfikowanych ofert agroturystycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 230-450, 461-472, 637-842, 1488-1493, 1579-1589, 

2159-2161)  

Analizą objęto cztery umowy z podwykonawcami i stwierdzono, że trzy z nich 
zawierały zapisy zabezpieczające interesy jednostki w sytuacji nieterminowego lub 
niewłaściwego wykonania umowy w postaci kar umownych. Natomiast w jednej 
umowie zawarto zapis, iż: „w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 512-528) 

Podwykonawcy realizowali zadania w określonym umową terminie i zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 461-471) 

Koszty zarządzania wyniosły 121.300,00 zł, co stanowiło 15,20% kosztów 
kwalifikowanych (798.383,72 zł), w tym wynagrodzenia 116.800,00 zł. Nie 
przekroczono udziału procentowego określonego umową. W kosztach projektu 
zawarto, m.in: wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji realizujących projekt, 
których nie uwzględniano w kosztach zarządzania.  

 (dowód: akta kontroli str. 473-485, 1579-1589) 

Fundacja zrealizowała część wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
oraz zadania w ramach działań określonych w harmonogramie: 1. metodyka, 
program i logistyka cyklu szkoleń, szkolenia ogólnopolskie, 2. zasoby Natury 2000 
i ich waloryzacja turystyczna oraz zasady ich udostępniania – szkolenia regionalne, 
3. tworzenie regionalnych koncepcji wyłącznie osobliwości przyrody z obszarów 
Natura 2000 do ofert turystycznych, szkolenia makroregionalne, 4. realizacja 
regionalnych strategii promocji ofert turystycznych z wykorzystaniem walorów 
obszarów Natura 2000, szkolenie ogólnopolskie, 5. portal „Natura 2000 a turystyka”. 

Zakupiono: laptop, aktualne oprogramowanie, aparat fotograficzny, dyski przenośne, 
akcesoria. Zakupu dokonano na kwotę 9.104,00 zł, co stanowi 1,14% wartości 
całkowitej projektu. 

Zakupów sprzętu dokonywano na podstawie konkursu ofert, wybierając ofertę 
najbardziej korzystną cenowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 230-433, 438-444, 473-485, 1579-1589) 

Projekt jest w trakcie realizacji, termin osiągnięcia efektu rzeczowego 
i ekologicznego wyznaczono na dzień 31 stycznia 2016 r. Na dzień 13 listopada 
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2015 r. wydatkowano 506.046,35 zł, co stanowi 63,14% wartości projektu. 
Zaawansowanie rzeczowe wynosi 75%. 

(dowód: akta kontroli str. 230-259, 299-332, 451-453, 473-485) 

Żadna z sześciu wpłat dofinansowania nie była dokonywana przez NFOŚiGW 
w terminie określonym w harmonogramie – w jednym przypadku siedem dni 
wcześniej, zaś w pięciu przypadkach następowało to od pięciu do 21 dni po 
terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 230-433, 454-460, 1579-1589, 2080-2082) 

d) Projekt „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia 
jakości i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie 
uwarunkowań stworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej 
w środowisku wiejskim”  

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 102.401,08 zł, z tego: 34.844,46 zł ze 
środków NFOŚiGW, 50.764,36 zł ze środków MSiT oraz ze środków własnych 
16.792,26 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 529-535, 554-610, 1579-1589) 

W ramach projektu zawarto 12 umów z podwykonawcami na łączną kwotę 
36.365.94 zł brutto, co stanowiło 35,52% całkowitych kosztów zadania 
(102.401,08 tys. zł). Zakres tych umów obejmował, m.in.: na sporządzenie 
opracowania eksperckiego pn. „Rozpoznanie uwarunkowań tworzenia systemu 
certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim” – współwykonawstwo 
trzech osób - wartość 27.000,00 zł, na przygotowanie referatu nt. sposobów 
i kanałów skutecznej i efektywnej komunikacji marketingowej w zakresie produktów 

i destynacji turystycznych  wartość 500,00 zł, wykonanie dzieła w postaci projektu 

ulotki informacyjnej  wartość 180,00 zł oraz prowadzenie części wykładowej 
i plenerowej – 6.485,94 zł. 

W wyjaśnieniach Prezes Fundacji podał, że podwykonawcy związani z realizacją 
szkoleń regionalnych wybrani zostali w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna 
Naturze 2000 (cykl szkoleń)”. Autorzy opracowania eksperckiego zostali określeni 
na etapie przygotowania wniosku, w związku z czym nie stosowano wyboru ofert. 
Spośród 12 umów zawartych z podwykonawcami, zawarcie żadej z nich nie było 
poprzedzone procedurą wyboru ofert.  

  (dowód: akta kontroli str. 451-453, 461-472, 529-535, 1491-1493, 1579-1589, 

2159-2161) 

Etatowym pracownikom Fundacji nie zlecano wykonania dodatkowych zadań 
w ramach realizowanego projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 1491-1493, 1579-1589) 

Analizą objęto cztery umowy z podwykonawcami i stwierdzono, że trzy umowy 
zawierały postanowienia zabezpieczające interesy jednostki w sytuacji 
nieterminowego lub niewłaściwego wykonania umowy w postaci kar umownych. 
Natomiast w jednej umowie zawarto zapis, iż: „ w sprawach nieuregulowanych 
niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego”. 

Podwykonawcy realizowali zadania w określonym umową terminie i zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 461-472, 529-552, 556-610) 
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Koszty zarządzania projektem wyniosły 9.000,00 zł, co stanowiło 8,79% kosztów 
kwalifikowanych (102.401,08 zł), w tym wynagodzenia 9,000,00 zł. Pozostałe koszty 
wyniosły 57.035,14 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników etatowych Fundacji 
biorących udział w realizacji projektu). 

 (dowód: akta kontroli str. 1579-1589) 

Fundacja zrealizowała w ramach środków własnych następujące zadania: 
przeprowadzenie sześciu szkoleń (6.485,94 zł), przygotowanie opracowania 
(2.400,00 zł), koordynacja projektu (6.300,00 zł), obsługa księgowa (1.200,00 zł) 
oraz promocja projektu (406,32 zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1579-1589) 

Środki z MSiT (56.000,00 zł) przekazano zgodnie z umową (termin do dnia 30 maja 
2014 r.) w dniu 21 maja 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 451-460, 497-505, 553-554, 611-636, 1579-1589) 

Projekt został zrealizowany. W zakresie rzeczowym cel został osiągnięty. 
Wykonanie zadania zostało przez MSiT zaakceptowane i rozliczone finansowo. 

(dowód: akta kontroli str. 611-636) 

e) Projekt „Energooszczędne cztery kąty”  

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 697.753,83 zł, w tym ze środków 
NFOŚiGW 589.392,66 zł, a ze środków własnych 108.361,17 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-122, 1579-1589) 

W ramach projektu zawarto 118 umów z podwykonawcami na kwotę 380.077,58 zł 
brutto, co stanowiło 52,45% całkowitych kosztów realizacji (724.730,00 zł).  

Zakres tych umów obejmował m.in.: wykonanie serii prezentacji multimedialnych, 
tekstów eksperckich na potrzeby poradnika multimedialnego, kampanii promocyjnej 
strony projektu, opracowanie wywiadów i reportaży, tłumaczenia tekstów. 

Według wyjaśnień Prezesa Fundacji, podwykonawcy realizujący projekt zostali 
określeni na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, w związku z czym 
nie stosowano wyboru ofert. Spośród 118 umów zawartych z podwykonawcami, 
jedynie zawarcie 14 umów było poprzedzone procedurą wyboru ofert.  

Z dwoma etatowymi pracownikami Fundacji zawarto 31 umów zleceń (spośród 31 
umów przeanalizowano siedem umów), których zakres wykraczał poza zakres ich 
obowiązków, natomiast według wyjaśnień Prezesa, Fundacja nie była w stanie 
udokumentować czasu, w którym dodatkowe prace były wykonywane. Zakres tych 
umów obejmował: wdrożenie quizu, tłumaczenia z jezyka angielskiego 
i hiszpańskiego na polski, opracowanie tekstu lektora oraz scenariusza prezentacji 
multimedialnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-229, 451-453, 461-472, 486-511, 1488-1493, 1579-

1589, 2159-2161) 

Umowy z podwykonawcami zawierały zapisy zabezpieczające interesy jednostki 
w sytuacji nieterminowego lub niewłaściwego wykonania umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 486-511) 

Podwykonawcy zrealizowali zadania w określonym umową terminie i zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-80, 461-472) 
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Koszty zarządzania wyniosły 144.899,33 zł, co stanowiło 20,77% kosztów 
kwalifikowanych (697.753,83 zł), w tym wynagodzenia 140.900,00 zł. Pozostałe 
koszty projektu wyniosły 172.776,92 zł i były to m.in. wynagrodzenia pracowników 
etatowych Fundacji realizujących projekt. 

 (dowód: akta kontroli str. 1579-1589) 

Zakupów sprzętu dokonywano na podstawie konkursu ofert, wybierając ofertę 
najbardziej korzystną cenowo.  

(dowód: akta kontroli str. 123-156, 213-216, 1583-1585) 

Dziewięć spośród 11 wpłat dofinansowania z NFOŚiGW było dokonywanych 
niezgodnie z terminem określonym w harmonogramie – w pięciu przypadkach 
następowało to od dwóch do 10 dni przed terminem, zaś w sześciu przypadkach od 
4 do 47 dni po terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-156, 454-460, 1583-1585) 

Efekt rzeczowy i ekologiczny został osiągnięty w terminie określonym umową, tj. do 

dnia 31 marca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 123-156) 

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

1. Niestosowanie przez Fundację przy wyborze podwykonawców zasady uczciwej 

konkurencji określonej w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r.  Prawo 
zamówień publicznych11., dalej Pzp, co było niezgodne z postanowieniami 
umów o dofinansowanie zawartych z NFOŚiGW oraz umowy na realizację 
zadania zawartej z MSiT.  

Spośród 386 umów o wartości 1.326.823,03 zł, zawartych przez Fundację 
z podwykonawcami na realizację pięciu badanych projektów, w stosunku do 367 
umów (tj. 95,1%) o wartości 1.046.258,46 zł wybór podwykonawcy nie był 
poprzedzony przeprowadzeniem wyboru ofert, tj. nie stosowano zasady 
uczciwej konkurencji, co było niezgodne z § 7 ust. 3 umów o dofinansowanie 
zawartych przez Fundację z NFOŚiGW na realizację czterech projektów. 
Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. umowy, w przypadku gdy dotowany nie jest 
zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, przy udzielaniu zamówień 
zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp. Także 
zgodnie z § 5 ust. 2 umowy na realizację zadania publicznego, zawartej przez 
Fundację z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zleceniobiorca zobowiązuje się do 
wykorzystania przyznanych środków finansowych (…) zgodnie z zasadą 
uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy.  

Jak wyjaśnił Pan Wojciech Szymalski Prezes Fundacji, podwykonawcy zostali 
określeni na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie i w związku z tym 
nie stosowano wyboru ofert (…) Ich ostateczna lista została wysłana do 
akceptacji NFOŚiGW”. Były Prezes Fundacji Pan Andrzej Kassenberg podał, 
m.in. że: „(…) Praktyczne wymagania ze strony NFOŚiGW podania nazwisk 
wykonawców we wniosku o dofinansowanie jeszcze przed decyzją o przyznaniu 
dofinansowania stawiało InE w trudnej sytuacji. Nie można było więc 

                                                      
11  Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. 
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przeprowadzić żadnej formalnej procedury, gdyż nie mogliśmy przed decyzją 
NFOŚiGW zapewnić, że dane zadanie będzie realizowane. Dlatego 
dokonywaliśmy wstępnego rozpoznania rynku przede wszystkim drogą rozmów 
telefonicznych i osoby czy instytucje, które wyrażały zainteresowanie 
uczestniczenia w realizacji projektu (…), zostawały wpisywane do wniosku 
a następnie po jego akceptacji automatycznie uczestniczyły w projekcie.”. 

Powyższe wyjaśnienia były sprzeczne z wyjaśnieniami Pana Wojciecha 
Szymalskiego Prezesa Fundacji, w których podał, że: „NFOŚiGW nie żądał od 
Fundacji przedstawienia list z nazwami podwykonawców. Zgodnie 
z wymaganiami NFOŚiGW na etapie składania wniosku wnioskodawca załącza 
CV realizatorów projektu celem udokumentowania swojego doświadczenia oraz 
potencjału do realizacji przedsięwzięcia.”.  

(dowód: akta kontroli str.1579-1589,2152-2153, 2159-2161,2163-2166, 
2175-2177) 

Fundacja nie przedstawiła kontrolującym żadnych dowodów potwierdzających, 
że NFOŚiGW żądał podania nazwisk wykonawców we wniosku 
o dofinansowanie, nie przekazano również żadnych list podwykonawców 
przesłanych do akceptacji NFOŚiGW. 

 (dowód: akta kontroli str.2163-2166, 2175-2177) 

W ocenie NIK, nieprzestrzeganie przez Fundację postanowień umów 
o dofinansowanie było działaniem nielegalnym.  
 

2. Niedokumentowanie przez Fundację czynności przeprowadzania analizy rynku 
przy szacowaniu wartości udzielanych zamówień, co nie pozwala określić czy 
dana usługa/dostawa/robota została wyceniona po cenie nie wyższej od ceny 
rynkowej.  

Były Prezes Fundacji Pan Andrzej Kassenberg podał m.in., że: Fundacja posiada 
„bardzo szerokie rozpoznanie rynku osób i instytucji, które mają odpowiednie 
kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji poszczególnych zadań 
w poszczególnych projektach finansowanych ze środków publicznych. (…) 
dokonywaliśmy wstępnego rozpoznania rynku przede wszystkim drogą rozmów 
telefonicznych i osoby czy instytucje, które wyrażały zainteresowanie 
uczestniczenia w realizacji projektu (…), zostawały wpisywane do wniosku a 
następnie po jego akceptacji automatycznie uczestniczyły w projekcie.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 2152-2153) 

W ocenie NIK, obowiązek dokumentowania czynności analizy rynku przez 
Fundację, jest niezbędny do tego, aby Fundacja mogła udowodnić czy i w jaki 
sposób przedmiotowe czynności zostały dokonane.  

Wobec niestosowania przez Fundację zasad uczciwej konkurencji oraz braku 
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie analizy rynku przy szacowaniu 
wartości udzielanych zamówień, NIK nie może ocenić gospodarności i legalności 
wykorzystania środków finansowych. 

3. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej 

W okresie objętym kontrolą w Fundacji obowiązywały zasady (polityka) 
rachunkowości, wprowadzone uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 30 czerwca 2006 r. 
Ustalony, jako element polityki rachunkowości, Zakładowy Plan Kont zapewniał 
analityczne wyodrębnienie kosztów dla każdego projektu bez uwzględnienia 
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kolejnego poziomu analitycznego, tj. podziału kosztów danego projektu według 
źródeł finansowania. W praktyce koszty danego projektu księgowane były w pełnej 
kwocie na jednym koncie analitycznym projektu (konto 500 z rozszerzeniem 
analitycznym dla projektu) bez podziału na źródło ich finansowania, a następnie jak 
zeznała Główna Księgowa Fundacji „po ostatecznych ustaleniach” koszty 
pokrywane ze środków własnych Fundacji przeksięgowywane były na konto 550 – 
Koszty zarządu (administracyjne). Dla konta 550 nie była prowadzona analityka 
według projektów. Wpływy z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie 
projektów nie były ewidencjonowane analitycznie dla danego projektu na koncie 130 
– Bieżący rachunek bankowy.  
W ustalonych dla Fundacji zasadach rachunkowości wskazano 12 miesięcznych 
okresów sprawozdawczych w roku obrotowym.  

Poza tym w zasadach rachunkowości: 

 nie ustalono kluczy podziałowych do rozliczania na poszczególne projekty 
kosztów ogólnych (w tym kosztów stałych Fundacji) i kosztów zarządzania 
poszczególnymi projektami; 

 nie wskazano aktualnej wersji oprogramowania finansowo-księgowego oraz daty 
rozpoczęcia jego eksploatacji. 

Badaniem w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej kosztów 
i wydatków związanych z realizacją projektów objęto 50 dowodów księgowych 
(wybranych celowo), dokumentujących operacje gospodarcze dotyczące pięciu 
projektów wybranych do szczegółowego badania. Na wszystkich badanych 
dowodach naniesiony był numer ewidencyjny określający typ dokumentu (m.in. 
faktury, umowy zlecenia, listy płac) i jego numer kolejny w ramach określonego typu 
dokumentów. Na każdym dokumencie znajdowało się potwierdzenie sprawdzenia 
dowodu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a także dekretacja 
(określająca sposób ujęcia dowodu w ewidencji finansowo-księgowej). Spośród 50 
badanych dowodów 49 zostało wprowadzonych do ewidencji finansowo-księgowej 
na odpowiednich kontach analitycznych kosztów danego projektu. 

Osoba prowadząca księgi rachunkowe w Fundacji  została zatrudniona jako Główna 
Księgowa Fundacji od dnia 1 stycznia 2008 r.  

Fundacja dla każdego z badanych projektów wydzieliła oddzielne konta: 500-135, 
500-132, 500-130, 500-129, 500-126, w których znajdowało się łącznie 907 
dowodów księgowych. W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących 
powtarzalności dowodów księgowych nie stwierdzono, aby w ewidencji dla różnych 
projektów ujęto te same faktury/rachunki. 

(dowód: akta kontroli str 859-860,1485-1486,1827-1839,1864-1865, 1886-1919, 
1962-1964) 

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

1. Nie zapewniono trwałości zapisów księgowych przez kilka do kilkunastu miesięcy 
po zakończeniu poszczególnych miesięcznych okresów sprawozdawczych. 
Na podstawie wydruków z ewidencji na koncie kosztowym (500-126) projektu 
„Biogazownia”, oględzin działania systemu finansowo-księgowego Symfonia 
(wersja 2006.d), a także analizy wydruku „Historia zmian w programie od 
1 stycznia 2013 r. do 3 grudnia 2015 r.” w zakresie zamykania poszczególnych 
miesięcznych okresów sprawozdawczych ustalono, że zapisy księgowe 
utrzymywane były w tzw. buforze, tj. nie spełniały wymogu trwałości, a zgodnie 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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z art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości zapisów w księgach rachunkowych 
dokonuje się w sposób trwały.  
Według danych z wydruku „„Historia zmian w programie od 1 stycznia 2013 do 

3 grudnia 2015 r.” miesięczne okresy sprawozdawcze za lata 2011 2014 
zamykane były z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem, m.in. poszczególne 
miesiące: okresu styczeń – październik 2011 r. zamknięte zostały w czerwcu 
2013 r.; okresu styczeń – październik 2012 r. zamknięte zostały w lipcu 2013 r.; 
okresu styczeń – październik 2013 r. zamknięte zostały w kwietniu 2015 r. 
Natomiast poszczególne miesiące okresu styczeń – październik 2014 r. 
zamknięte zostały w dniach 26-27 października 2015 r. Z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem (27-28 października 2015 r.) zamknięte zostały poszczególne 
miesiące od stycznia do lipca 2015 r. 

Konsekwencją utrzymywania dowodów księgowych w tzw. buforze było 
sporządzanie zestawień obrotów i sald z danymi z bufora, co należy traktować 
jako zestawienia robocze. Tym samym ksiąg rachunkowych Fundacji nie można 
uznać za prowadzone prawidłowo, w tym prowadzone na bieżąco. Nie spełniały 
one bowiem wymogów określonych w art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 
Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie 
niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr 5/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 
2010 r.12 (pkt. 30), utrzymywanie zapisów w stanie edycji (np. przed akceptacją 
w buforze) nie może być uznane za tożsame z ujęciem w księgach 
rachunkowych do zaksięgowania w danym miesiącu dowodów księgowych. 
Jeżeli wprowadzenie danych dowodu księgowego do systemu finansowo-
księgowego nie wiąże się bezpośrednio z decydowaniem o sposobie jego 
zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych oraz kontrolą poprawności 
zapisów zdarzeń, dokonywanych w księgach rachunkowych, to samo 
wprowadzenie danych do tego systemu nie jest równoznaczne z prowadzeniem 
ksiąg rachunkowych (pkt  29 ww. stanowiska). 

Główna Księgowa Fundacji zeznała, że po zwróceniu uwagi przez kontrolerów 
NIK w kwestii niezamykania poszczególnych okresów sprawozdawczych 
zwróciła się, po dniu 27 października 2015 r., do informatyków firmy 
zapewniającej wsparcie informatyczne (firma ta sprzedała Fundacji program 
Symfonia) o dokonanie operacji zamknięcia okresów sprawozdawczych. 
Zgłoszenie zostało dokonane w trybie reklamacji, gdyż jak zeznała Główna 
Księgowa, nie mogła ona sama zamknąć okresów sprawozdawczych i nawet 
informatycy mieli z tym problemy. Poza tym Główna Księgowa zeznała „Ja 
miałam przekonanie, że okresy sprawozdawcze z 2013 r. są zamknięte, bo wg 
mnie był komunikat, że te okresy są zatwierdzone.”. 
W kwestii organizacji pracy w Fundacji, która utrudnia stosowanie przepisów 
ustawy o rachunkowości, m.in. w zakresie zamykania poszczególnych okresów 
sprawozdawczych Główna Księgowa zeznała, że „Z dotacji rozliczamy się 
kwartalnie. W związku z tym ja otrzymuję na chwilę dokumenty tuż przed 
zamknięciem okresu sprawozdawczego. Dokumenty są zazwyczaj 
nieopracowane. Dokumentacja znajduje się w gestii zespołów projektowych i nie 
jest w moim posiadaniu. Dostaję ją tylko do wglądu z informacją, że to będzie 
rozliczane w danym projekcie. Nie mam także kontroli i wiedzy jakie są 
nanoszone zmiany i opisy na dokumentach, które dostaje do wglądu na chwilę. 
Jeśli mi się uda zobaczyć oryginał dokumentu to staram się go jak najszybciej 
zaksięgować, a potem te dokumenty są zabierane do zespołów projektowych. 

                                                      
12  Dz.Urz. MF Nr 6, poz. 26. 
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Oni mają to u siebie i ja już nie oglądam tych dokumentów. Spełniam tylko taką 
funkcję wewnętrznego biura rachunkowego. Jak próbowałam wywalczyć, żeby 
dokumenty zostawały u mnie jako dokumentacja księgowa i żeby nikt nie miał 
bez mojej wiedzy do nich dostępu, to nie znalazło to żadnego zrozumienia. Więc 
ja nie biorę odpowiedzialności za te dokumenty. Pewnie większą kontrolę bym 
miała gdybym prowadziła usługi księgowe jako biuro rachunkowe, bo wtedy 
dostawałabym dokumenty z wykazem.”. 

Dwaj Prezesi Zarządu Fundacji Pan Andrzej Kassenberg oraz Pan Per Markus 
Tornberg zeznali, że nie mieli wiedzy w kwestii opóźnień przy zamykaniu 
poszczególnych okresów sprawozdawczych.  
Natomiast Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że wydaje 
mu się, że obecnie okresy sprawozdawcze nie są zamykane, ale nie jest tego 
pewny. 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone 
obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za 
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone 
innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno 
być stwierdzone w formie pisemnej. 
Oznacza to, że powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości (poza 
inwentaryzacją w formie spisu z natury) innej osobie za jej zgodą powoduje, że 
kierownik ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Jeżeli ww. obowiązki nie 
zostały powierzone innej osobie za jej zgodą odpowiedzialność za wykonywanie 
obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. 

Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że nie posiada 
zakresu obowiązków Głównej Księgowej. Główna Księgowa Fundacji zeznała, że 
w czasie jej zatrudnienia w tej instytucji nie otrzymała na piśmie zakresu 
obowiązków, ani nie powierzono jej w formie pisemnej prowadzenia 
rachunkowości. 
Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że „Nie miałem 
takiej wiedzy, że taki obowiązek istnieje. Zatrudniając Panią (…) na podstawie 
umowy o pracę na stanowisko głównego księgowego uznałem, że to jest 
wystarczające. Fundacja jest niewielką organizacją pozarządową więc mniej 
sformalizowaną. Nie ma hierarchii służbowej, wszyscy pracują na jednym 
poziomie. Zwrócę uwagę Panu Wojciechowi Szymalskiemu obecnemu 
Prezesowi Zarządu Fundacji żeby naprawić uchybienie związane z brakiem 
zakresu obowiązków Pani Głównej Księgowej.”. 
Pan Per Markus Tornberg były Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że: „Nie miałem 
takiej wiedzy, ponieważ Pani (…) zawsze mówiła, że jest tutaj Główną Księgową 
i oprócz tego prowadzi sprawy kadrowe. Należy podkreślić, że została 
zatrudniona w Fundacji przed objęciem przez mnie funkcji Prezesa Zarządu. 
Gdybym wiedział, że nie ma zakresu obowiązków na piśmie to bym jej pisemnie 
określił ten zakres obowiązków.” . 
Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że „Domniemywałem, 
że obowiązki w ww. zakresie zostały powierzone Pani (…) wcześniej i nie 
sprawdzałem tego.”. 

(dowód: akta kontroli str.1844-1852, 1856-1860, 1866-1879, 1883-1885, 1932-1936, 
1957) 
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2. Nie przestrzegano określonego w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, terminu 
zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. 

Analiza wydruku „Historia zmian w programie od 1 stycznia 2013 r. do 3 grudnia 
2015 r.” w zakresie zamykania ksiąg rachunkowych wykazała, że w okresie od 
28 października do 3 grudnia 2015 r., tj. w trakcie kontroli NIK, zostały zamknięte 
księgi rachunkowe poszczególnych lat obrotowych od 2005 r. do 2014 r. 
Było to niezgodne z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż 
zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący rok obrotowy, nie 
później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Jest to 
też okres, w którym zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik 
jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 
i przedstawić je właściwym organom. Następnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. 
ustawy, w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powinno 
nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Wynika to z ewentualnych 
zmian, jakie jednostka musi uwzględnić w sprawozdaniu przed jego 
zatwierdzeniem w przypadku zaistnienia zdarzeń odnoszących się do roku 
poprzedniego. Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, 
że ostateczne zamknięcie ksiąg, polegające na nieodwracalnym wyłączeniu 
możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte 
księgi rachunkowe, powinno nastąpić nie później niż 15 lipca roku następującego 
po roku, za który sporządzono sprawozdanie finansowe.  

W dniu 4 listopada 2015 r. kontrolującym przedłożono m.in. bilans za 2013 r. i za 
2014 r. z zapisem, że jest to bilans z uwzględnieniem bufora. Oznacza to, że 
w księgach rachunkowych nie zostały dokonane zapisy w sposób trwały, do 
czego zobowiązuje przepis art. 23 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Wydruk 
bilansu z uwzględnieniem bufora za 2013 r. został podpisany przez byłego 
Prezesa Zarządu Fundacji Andrzeja Kassenberga. Wydruk bilansu 
z uwzględnieniem bufora za 2014 r. został podpisany przez Pana Wojciecha 
Szymalskiego Prezesa Zarządu Fundacji – sprawującego tę funkcję od 
3 września 2015 r., co oznaczało że bilans za 2014 r. nie został sporządzony do 
31 marca 2015 r. 
Biorąc pod uwagę, że obydwa wydruki bilansu zawierały dane z bufora, 
oznaczało to, że zapisy w ewidencji księgowej były niezatwierdzone i na dzień 
sporządzenia bilansu za 2013 r. i 2014 r. nie były zamknięte księgi rachunkowe 
(potwierdzeniem tego są dane w „Historii zmian w programie”). Tym samym 
przedłożone wydruki należy uznać za wersje robocze, a nie za faktycznie 
sporządzone sprawozdanie finansowe, w tym bilans. 

Główna Księgowa zeznała: „Nie wiem dlaczego sprawozdanie finansowe za 
2013 r., w tym bilans wygenerowany był z systemu Symfonia, z uwzględnieniem 
bufora. Nie wiem dlaczego nie były zamknięte księgi rachunkowe za 2013 r. Nie 
mogę tłumaczyć się za informatyków. Prezes Andrzej Kassenberg podpisał 
sprawozdanie finansowe (w tym bilans) za 2013 r. bo nie zauważyliśmy, że jest 
taki napis „z buforem”. Rok 2014 w księgach rachunkowych nie był zamknięty, bo 
dopiero teraz informatycy pozamykali poszczególne okresy sprawozdawcze.  
Wydruki sprawozdań finansowych za 2013 r. i 2014 r. nie były roboczymi 
wersjami. Ale może to dlatego drukowało się z buforem, bo nie były zamknięte 
okresy sprawozdawcze. Poza tym to jest to stara wersja programu.” Poza tym 
Główna Księgowa zeznała, że sprawozdanie finansowe, w tym bilans za 2013 r. 
było zatwierdzone przez Radę Fundatorów w terminie określonym w ustawie 
o rachunkowości.  
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Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji w kwestii podpisania 
bilansu za 2013 r. zawierającego dane z bufora zeznał, że nie miał świadomości 
co to jest bufor i uważał, że jest to prawidłowo sporządzone sprawozdanie. 
Natomiast w kwestii zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę 
Fundatorów zeznał, że „Nie pamiętam w jakim terminie. Rozwiązanie jest 
przyjęte takie, że Rada Fundatorów upoważniła Pana (…), który nie pracuje 
w Fundacji do weryfikowania sprawozdań finansowych i je zatwierdzał. Wydaje 
mi się, że sprawozdanie finansowe (to które podpisałem i które zostało mi 
okazane) zostało zatwierdzone w czerwcu 2014 r. Spróbuję odszukać dokument 
potwierdzający ten fakt.”. 
Do dnia zakończenia kontroli dokument potwierdzający zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego za 2013 r. przez Radę Fundatorów nie został 
przedłożony kontrolującym. 
Należy także zaznaczyć, że bilans za 2013 r. nie był oryginalnym dokumentem, 
a został wygenerowany ze strony internetowej Fundacji InE. Natomiast fakt, że 
przedłożony kontrolerom NIK bilans za 2014 r. był podpisany przez Pana 
Wojciecha Szymalskiego Prezesa Zarządu Fundacji oznacza, że został 
sporządzony po dniu 3 września 2015 r. (tj. po dniu objęcia funkcji przez 
obecnego Prezesa Zarządu Fundacji Pana Wojciecha Szymalskiego). Fakt 
podpisania bilansu za 2014 r. przez Pana Wojciecha Szymalskiego Prezesa 
Zarządu Fundacji nie został wyjaśniony, pomimo że Pan Per Markus Tornberg 
były Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że podpisywał sprawozdanie finansowe za 
2014 r., które 14 lipca 2015 r. zostało złożone w KRS. Faktycznie według danych 
na dzień 16 listopada 2015 r. w KRS figurowała informacja o złożeniu takiego 
sprawozdania za 2014 r., natomiast sprawozdania za poszczególne lata 
w okresie 2009–2013 nie były odnotowane w informacji KRS. 
W kwestii braku oryginału sprawozdania finansowego za 2013 r. Główna 
Księgowa zeznała, że „Do bardzo wielu wniosków i do przetargów do których 
startujemy jest potrzeba dostarczenia oryginalnych sprawozdań finansowych. 
Mogło być tak, że ktoś wyjął te sprawozdania a potem nie położył na miejscu. 
Organizacja jest nieformalna i nie ma takiego miejsca żeby dokumenty zamknąć 
w bezpiecznym miejscu dostępnym tylko dla jednej osoby. (…) dokumenty tu są 
wszędzie. Dlatego też nie biorę odpowiedzialności za dokumenty, które nie są 
pod moją wyłączną kuratelą.”. 

Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że oryginał 
sprawozdania finansowego za 2013 r. musiał być, bo inaczej nie można byłoby 
go zamieścić na stronie Fundacji. Natomiast nie potrafił odpowiedzieć na pytanie 
co się stało z oryginałem sprawozdania finansowego za 2013 r. Poza tym Pan 
Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że sprawozdania 
finansowe i merytoryczne były przekazywane do KRS i MŚ. Obecnie zlecono 
prawnikom uzupełnienie braków w KRS nie mogąc „dojść dlaczego tak się stało”. 
Pan Per Markus Tornberg były Prezes Zarządu Fundacji  zeznał, że nie wie, czy 
oryginał sprawozdania finansowego za 2013 r. był w Fundacji jak obejmował 
funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. 
Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że „W trakcie kontroli 
NIK widziałem wydruk bilansu za 2013 r. i byłem przekonany, że jest to oryginał. 
Osobiście nie sprawdzałem, czy jest to pełna wersja sprawozdania finansowego 
za 2013 r. tego który jest załączony na stronie internetowej. Natomiast były tam 
oryginalne podpisy ówczesnego Prezesa Zarządu Fundacji (…).”. 

W kwestii sprawozdania finansowego za 2014 r. w wersji złożonej do KRS 
14 lipca 2015 r. Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji  
i członek Zgromadzenia Fundatorów zeznał, że ww. sprawozdanie zostało 
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przedłożone Radzie Fundatorów. W lipcu 2015 r. odbyło się spotkanie 
Fundatorów, na którym rozpatrywane było sprawozdanie finansowe 
i merytoryczne za 2014 r. Nie zostało ono zatwierdzone w lipcu 2015 r., bo 
Fundatorzy mieli uwagi i z tego co pamiętał składający zeznania przedmiotowe 
sprawozdanie zostało zatwierdzone we wrześniu 2015 r. 
Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji odnośnie złożenia podpisu – z 
pieczątką Prezes Zarządu Fundacji – na sprawozdaniu finansowym za 2014 r. 
zeznał: „Sprawozdanie za 2014 r. zostało sporządzone z opóźnieniem na 
początku lipca 2015 r. i to sprawozdanie nie zostało przyjęte przez Fundatorów. 
Później zostało chyba zatwierdzone, ale nie pamiętam kiedy to nastąpiło. 
Sprawozdanie, które było skierowane do Rady Fundatorów widziałem w wersji 
elektronicznej. Może nawet podpisywałem to sprawozdanie jako wiceprezes. Nie 
pamiętam kto konkretnie składał sprawozdanie do KRS. Nie wiem skąd mój 
podpis na sprawozdaniu finansowym za 2014 r., podpisywałem wiele 
dokumentów może coś podpisałem za dużo. To musiał być wydruk sporządzony 
po dniu 3 września 2015 r. Nie wiem na ile świadomie i w jakim celu podpisałem 
to sprawozdanie finansowe.”. 

Główna Księgowa Fundacji zeznała: „Nie wiem czy posiadam sprawozdanie 
finansowe za 2014 r. w wersji złożonej do KRS. (…) Sprawozdanie za 2014 r., 
które przekazałam kontrolującym z podpisem obecnego Prezesa Zarządu jest 
sprawozdaniem aktualnym i będzie podlegało badaniu biegłego. Ja mam tylko tę 
wersję, którą przedłożyłam państwu. Nie wiem jakie zmiany w stosunku do 
sprawozdania finansowego za 2014 r. złożonego do KRS zostały dokonane 
w sprawozdaniu podpisanym przez obecnego Prezesa Zarządu muszę to 
sprawdzić. Na piątek (20 listopada 2015 r.) przygotuję specyfikację zmian 
pomiędzy tymi sprawozdaniami. Nie wiem dlaczego biegły będzie badał 
sprawozdanie finansowe to sporządzone po dniu 3 września 2015 r. Nie mam 
wiedzy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. przez Fundatorów 
we wrześniu 2015 r. (…).”. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK wyżej opisana kwestia sprawozdania 
finansowego Fundacji za 2014 r. nie została wyjaśniona. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdzone roczne 
sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. 
Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji odnośnie zapewnienia 
ochrony dokumentacji finansowo-księgowej zeznał, że „Dokumenty finansowo-
księgowe, w tym sprawozdania finansowe są przechowywane w pokoju Pani 
Głównej Księgowej (w szafach) oraz w piwnicy. Nie ma takiego zabezpieczenia, 
żeby tylko określone osoby miały dostęp do ww. dokumentacji. Nie mamy w tym 
momencie pancernej szafy na szyfr. Była kiedyś taka szafa (kasetka) ale nie 
wiem czy była sprawna, ale w czasie remontu została chyba wyrzucona. Nie ma 
w tej chwili możliwości zabezpieczenia dokumentacji w piwnicy poprzez 
kodowany np. zamek. Czuję się odpowiedzialny za zabezpieczenie 
dokumentacji, ale nie znam wszystkich przepisów w tym zakresie jak 
powinienem to zrobić.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1861-1863, 1937-1957, 2032-2037, 1873, 1877-1878, 
1848-1849, 1859, 1869-1870, 1884-1885) 

 
3. Brak analityki m.in. do konta 130 – Bieżący rachunek bankowy i 550 – Koszty 

zarządu uniemożliwiał weryfikację rozliczeń finansowych dla poszczególnych 
projektów. 
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W Zakładowym Planie Kont Fundacji nie zostało dla konta 130 – Bieżący 
rachunek bankowy ustalone rozszerzenie analityczne wpływów i wydatków dla 
poszczególnych projektów. Również do konta 550 – Koszty zarządu, na którym 
księgowano m.in. koszty projektów finansowane ze środków własnych, nie 
ustalono analityki według poszczególnych projektów.  

Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z NFOŚiGW na dofinansowanie 
projektów, beneficjent jest zobowiązany prowadzić dokumentację przebiegu 
realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób 
umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. 
Przedłożona w toku kontroli dokumentacja finansowo-księgowa nie pozwalała na 
przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń finansowych (w zakresie wpływów, 
wydatków i kosztów finansowanych ze środków własnych), związanych 
z realizacją projektów, m.in. na wydrukach z konta 130-1 (wskazanych przez 
Główną Księgową jako wydatki projektu Biogazownia) saldo wydatków wynosiło 
247.216,04 zł podczas gdy zgodnie z rozliczeniem przedłożonym do NFOŚiGW 
poniesione na ten projekt wydatki wyniosły 566.529,56 zł, tj. o 319.313,52 zł 
więcej niż wydatki wykazane na przedłożonym kontrolującym wydrukach z konta 
130-1. Z kolei na wydrukach z konta 550-1 figurowało saldo kosztów do pokrycia 
ze środków własnych 96.627,24 zł, podczas gdy zgodnie z rozliczeniem 
przedłożonym do NFOŚiGW Fundacja ze środków własnych poniosła wydatki 
w kwocie 96.366,20 zł, tj. o 261,04 zł mniej niż figurowało na wydrukach. Z kolei 
saldo zapisów na wydrukach z konta 130-1 WN (wpływy) za lata 2012–2014 
wyniosło 473.486,83 zł, podczas gdy z NFOŚiGW została rozliczona kwota 
470.163,36 zł (tj. 3.323,47 mniej niż środki otrzymane z NFOŚiGW według tych 
wydruków). 

Główna Księgowa w toku składanych zeznań deklarowała wyjaśnienie ww. 
rozbieżności, jednak do dnia zakończenia kontroli nie zostały one wyjaśnione. 
Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji i koordynator projektu 
Biogazownia zeznał: „Mnie się wydawało, że ta polityka rachunkowości jest 
wystarczająca. Narodowy Fundusz nigdy nie kwestionował naszych rozliczeń. 
Były przeprowadzane chyba dwie kontrole przez pracowników NFOŚiGW i nie 
było większych zastrzeżeń, wiec miałem prawo sądzić, że jest to prowadzone 
bezpiecznie. Nie mam wystarczającej wiedzy, żeby weryfikować sprawy zapisów 
na kontach księgowych. Po to miałem Główną Księgową, żeby miała nad tym 
pieczę.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1827-1839,1965, 1986, 1857-1860, 1876) 
 

4. W ustalonych dla Fundacji  zasadach (polityce) rachunkowości: 

 nie wskazano aktualnej wersji oprogramowania finansowo-księgowego i daty 
rozpoczęcia jego eksploatacji. Obecnie użytkowana wersja według wydruków 
z systemu to Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d, a w polityce 
rachunkowości wskazano wersję 5.30. Fundacja od 4 lipca 2014 r. ma prawo 
do użytkowania wersji programu Symfonia 2011_1c. Natomiast wszystkie 
wydruki jakie otrzymywali kontrolujący były generowane w wersji 2006d. 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ustala 
w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1 
(tj. politykę rachunkowości). Ustalona przez kierownika jednostki polityka 
rachunkowości powinna m.in. określać wersję oprogramowania i datę 
rozpoczęcia jego eksploatacji (art. 10 ust. 1 pkt 3c ustawy).  
Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu Fundacji zeznał, że nie był 
świadomy obowiązku dokonywania aktualizacji polityki rachunkowości. 
W kwestii wyjaśnienia przyczyn nieużytkowania nowszej wersji 
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oprogramowania Symfonia, Pan Wojciech Szymalski Prezes Zarządu 
Fundacji zeznał, że „(…) nie jestem w stanie stwierdzić jak funkcjonują 
programy informatyczne finansowo-księgowe. Nie pamiętam, żeby była jakaś 
informacja w 2014 r., że przechodzimy na nową wersję programu Symfonia.”. 

Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji  zeznał, że były 
kontakty z firmą serwisującą program Symfonia, ale nie pamięta, czy kontakty 
te związane były z wprowadzaniem do użytkowania nowszej wersji programu. 
Główna Księgowa zeznała, że „Zapłaciliśmy za nową wersję programu. Tutaj 
są dziwne decyzje jak były pieniądze to wtedy kupiliśmy nowszą wersję. Ja 
sama podjęłam decyzję o tym, że nowa wersja programu Symfonia 2011_1c 
będzie użytkowana przez Fundację od 1 stycznia 2016 r. Nie rozpoczęłam 
eksploatacji nowszej wersji programu od razu bo musiałabym jeszcze raz 
zaksięgować wszystko od początku roku 2014. W 2015 r. nie wdrożyłam tej 
wersji bo miał być zatrudniony drugi księgowy i mieliśmy mieć podwójny 
dostęp. Ze względów organizacyjnych nie został zatrudniony i ma to nastąpić 
dopiero teraz. Informatycy z firmy MAP Solutions w 2014 r. poinformowali 
mnie, że nie mogą przełożyć wszystkich księgowań mogą tylko przełożyć 
dane kartotek (…).”. 

 nie ustalono kluczy podziału kosztów funkcjonowania biura i kosztów 
wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów.  

W toku kontroli ustalono m.in., że z niewielkimi wyjątkami całe kwoty faktur 
(rozliczenia miesięczne) PTK Centertel były księgowane w koszty projektu 
„Biogazownia”, pomimo że Fundacja realizowała kilka projektów w tym 
samym czasie. 
Główna Księgowa zeznała, że „NFOŚiGW życzy sobie jak najmniej 
dokumentów dotyczących kosztów biura. Zasugerowano nam żeby wybrać 
kilka faktur całych i wliczyć w koszty projektu w całości bez rozliczania każdej 
faktury w każdym miesiącu na kilka projektów bo to generuje obszerną 
dokumentację. Na piśmie tego nie mamy, ale takie były sugestie. Jesteśmy 
kierowani do danego projektu, wg kart czasu pracy rozliczamy 
wynagrodzenie. Osoby są kierowane na stałe do danego projektu, więc 
rozliczamy to wg założeń w HRF.”. 

(dowód: akta kontroli str.1827-1839, 1850, 1853-1855, 1860, 1958-1961, 1872, 
1874, 1876) 

5. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych umów cywilnoprawnych przy 
zatwierdzaniu do wypłaty faktur (rachunków) oraz brak kompletności zapisów 
księgowych na koncie wydzielonych do ewidencjonowania kosztów projektu 
„Biogazownia – przemyślany wybór”. 

W toku badania dowodów księgowych ustalono, że: 

 sześć dowodów księgowych13 (na łączną kwotę 163.509,96 zł) 
dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu „Biogazownia” 
zostało zatwierdzonych do wypłaty przez Główną Księgową i Pana Andrzeja 
Kassenberga byłego Prezesa Zarządu Fundacji, pomimo że wykonanie prac 
wymienionych w tych dokumentach nie było potwierdzone protokołem 
odbioru. Natomiast zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami 
warunkiem wystawienia faktury był protokolarny odbiór prac. 

                                                      
13  Dwie faktury (nr 14/03/2014 i nr 173/09/2013) na łączną kwotę 113.509,96 zł, wystawione przez Instytut 

Energetyki Odnawialnej; dwa rachunki wystawione przez wykonawcę umowy o dzieło na łączną kwotę 4.000 
zł; jedna faktura nr 3/13 wystawiona przez firmę PARAMONT na kwotę 12.000 zł; jedna faktura nr 1/08/2013 
wystawiona przez Wydawnictwo Wiatr na kwotę 34.000 zł. 
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Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji i koordynator projektu 
„Biogazownia” zeznał: „Nie pamiętam, czy były protokoły odbioru. NFOŚiGW 
nie żądał protokołów odbioru. Ja pełniłem rolę osoby potwierdzającej jakość 
wykonanych prac i w przypadku tekstów przygotowanych przez Pana (…) 
i IEO na bieżąco zgłaszałem uwagi i teksty były zazwyczaj poprawiane.”. 

Główna Księgowa zeznała: „Wydaje mi się, że były protokoły odbioru. Bo 
nawet do prac określonych w tej fakturze za 103,0 tys. zł NFOŚiGW miał 
zastrzeżenia. Może jeszcze musimy poszukać. Ja nie otrzymuję protokołów 
odbioru, otrzymuję tylko fakturę która jest zatwierdzona przez koordynatora 
projektu. Na tej podstawie ja wprowadzam dokument do bankingu. Bo ja nie 
jestem uprawniona do zatwierdzania i wysyłania płatności na zewnątrz. Mój 
podpis na rachunku na pieczątce sprawdzono pod względem merytorycznym 
nie dotyczy zatwierdzenia prac i odbioru pracy tylko zatwierdzenia, że 
dokument jest skierowany do jakiegoś projektu przez koordynatora danego 
projektu. (…) Ja nie zatwierdzam do wypłaty rachunków, ostatecznym 
zatwierdzeniem jest podpis Prezesa. Za ten obszar są odpowiedzialni 
koordynatorzy projektu. Bardzo często prace wykonane na podstawie umów 
z wykonawcami są najpierw kierowane do akceptacji NFOŚiGW (w przypadku 
umów z NF).”. 
Również odbiór prac udokumentowanych fakturą 18/2014 na kwotę 2.999,99 
zł (w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”) nie został 
potwierdzony protokołem odbioru. 
Do dnia zakończenia kontroli protokoły odbioru prac objętych ww. dowodami 
księgowymi nie zostały przedłożone kontrolującym. 

 w marcu 2014 r. został zatwierdzony do wypłaty, przez Główną Księgową 
i Prezesa Zarządu Fundacji (w okresie od 1 września 1991 r. do 31 lipca 
2014 r.), rachunek nr 3/2014 na kwotę 4.000,00 zł. Według opisu 
zamieszczonego na tym rachunku wynagrodzenie dotyczyło pomocy 
w przygotowaniu materiałów na warsztaty, przygotowania i wygłoszenia 
referatów na pięciu warsztatach. Natomiast zgodnie z zawartą umową za ten 
etap prac wynagrodzenie wynosiło 1.560,00 zł. Pan Andrzej Kassenberg były 
Prezes Zarządu Fundacji na rachunku potwierdził, że praca została wykonana 
zgodnie z umową. 
Główna Księgowa zeznała, że nie jest kompetentna żeby to wyjaśnić. 

Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: „Niestety 
w wyniku błędu, który nie został dostrzeżony zarówno przez InE jak 
i wykonawcę pierwotna umowa obejmowała wycenę jednego szkolenia 
(przygotowanie prezentacji i wykładu, przeprowadzenie wykładu 
i uczestniczenie w dyskusji z uczestnikami szkolenia), a faktycznie takich 
spotkań było pięć i dlatego po dostrzeżeniu błędu został on naprawiony.”. 

 w dokumentacji projektu „Biogazownia” znajdowała się lista płac 1/03/2013 na 
kwotę 7.266,70 zł. Ten dowód księgowy posiadał nadany numer ewidencyjny 
(tj. numer generowany przez system finansowo-księgowy przy wprowadzaniu 
dowodu do ewidencji księgowej). Jednak w przedłożonych kontrolującym 
wydrukach z konta 500-126 (na którym ujmowano koszty ww. projektu) jak 
również z konta 550-1 (na którym ujmowano koszty finansowane ze środków 
własnych) tego dowodu nie było, pomimo że został zatwierdzony pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Główną Księgową 
i Pana Andrzeja Kassenberga byłego Prezesa Zarządu Fundacji 13 marca 
2013 r. Nie został on także zidentyfikowany w rozliczeniach przedkładanych 
do NFOŚiGW. 
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Główna Księgowa zeznała, że: „(…) jak sobie przypominam były zawirowania 
przy tym projekcie. I pewnie dlatego nie złożyliśmy tej listy do refundacji. 
A lista została pewnie w efekcie wycofana. Musiałabym to posprawdzać.” Po 
kilku dniach Główna Księgowa zeznała, że „Wstępnie rozmawiałam 
z koleżanką i powiedziała, że w związku ze zmniejszeniem wartości projektu 
tego wydatku nie było i przez pomyłkę nie został zniszczony dokument 
dotyczący listy płac.”. 
Natomiast Pan Andrzej Kassenberg były Prezes Zarządu Fundacji  wyjaśnił, 
że lista płac została ujęta w sprawozdaniu do NFOŚiGW. 

Fakt ten nie został jednak udokumentowany.  

(dowód: akta kontroli str. 1849, 1851, 1860, 1880-1882, 1906-1931, 1987-2031, 
2038-2079) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Sprawozdawczość oraz rozliczenia środków 

a) Projekt pt. „Biogazownia przemyślany wybór” 

Na wszystkich publikowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych 
przedstawionych kontrolującym Fundacja zamieściła informację o dofinansowaniu 
realizacji projektu przez NFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW. Wymóg ten spełniały 
również  produkty projektu, w tym audycje radiowe, materiały szkoleniowe, strona 
internetowa, case study, prezentacje multimedialne oraz dwie broszury (78% 
całkowitego nakładu). Po kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW, uznano iż 27% 
całkowitego nakładu broszur nie spełnia tych wymogów.  

Wszystkie zadania dotyczące promocji i informacji o projekcie, określone 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla tego przedsięwzięcia, tj. praca 
eksperta ds. media relations (baza mediów, informacje prasowe, teksty na www, 
wywiady z ekspertami, pytania do audycji radiowych, mini raport dla dziennikarzy), 
przygotowanie portalu projektu, emisja miniaudycji zostały wykonane.  

 (dowód: akta kontroli str.844- 845,863- 865-985) 

b) Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności 
biologicznej (seria broszur)” 

We wszystkich publikowanych materiałach przedstawionych kontrolującym 
(opracowanie i druk siedmiu broszur oraz przygotowanie i wydanie artykułu 
ekologicznego w czasopiśmie), Fundacja zamieściła logo fundatora i informację 
o dofinansowaniu projektu. Potwierdzają to również ustalenia kontroli 
przeprowadzonej  przez NFOŚiGW.   

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla tego przedsięwzięcia zaplanowano 
promocję projektu za pośrednictwem mediów elektronicznych (komunikaty); 
opracowanie, druk artykułu prasowego – promocja serii; udział i prezentacja projektu 
na konferencjach, imprezach plenerowych.  

(dowód: akta kontroli str.848-849,1104-1137,1168-1185) 
 
 
 
 
 

Ocena cząstkowa 
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c) Projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” 

W materiałach informacyjno-promocyjnych związanych ze szkoleniami 
przedstawionych kontrolującym (dyplomy certyfikacji, notesy, roll-up, teczki) 
zamieszczone zostało logo Ministerstwa Turystyki i Sportu14 oraz NFOŚiGW wraz 
z informacją dot. dofinansowania projektu przez te instytucje. Również strona 
internetowa, e-szkolenia spełniały powyższe wymogi. 

W ramach projektu wydano i opublikowano w dwóch miesięcznikach prasy 
branżowej: dwa artykuły, które nie posiadały logo fundatora i informację 
o dofinansowaniu projektu. Z treści oświadczenia złożonego przez Pana Wojciecha 
Szymalskiego Prezesa Fundacji wynika, iż powodem niezamieszczania logo 
i informacji o dofinansowaniu projektu było zakwalifikowanie (po konsultacjach 
przeprowadzonych przez pracownika Fundacji z NFOŚiGW) tych dwóch artykułów 
jako „przedstawienie projektu na konferencjach a nie jako informacja prasowa”.  

(dowód: akta kontroli str. 852-853,1222-1223,1275-1288,1303-1306) 

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla tego przedsięwzięcia w zakresie 
promocji i informacji o projekcie zaplanowano: powołanie specjalisty ds. media 
relations – obsługa promocyjna szkoleń (baza mediów, informacje prasowe, 
reportaże ze szkoleń), redakcja portalu „Natura 2000 a turystyka” i serwisu 
społecznościowego, udział i prezentacja projektu na wydarzeniach – konferencjach, 
szkoleniach, targach, identyfikacja wizualna, projekt graficzny i przygotowanie roll-
up projektu. Do 9 listopada 2015 r. zrealizowano 75% zaplanowanego efektu 
rzeczowego. W ramach działań dotyczących promocji i informacji o projekcie 
opracowano księgę znaku, 500 sztuk notesów, 500 sztuk teczek, 500 sztuk 
długopisów, 1 roll-up, eko- znak (logo certyfikatu Agroturystyka przyjazna Naturze – 
„Blisko Natury”, opracowanie portalu, przedstawienie projektu podczas warsztatów 
na targach AGROTRAVEL. Również w ramach promocji i informacji o projekcie 
zostały opracowane i zamieszczone artykuły w dwóch miesięcznikach. Z uwagi na 
to, iż obecnie projekt jest jeszcze w trakcie realizacji, foldery i ulotki informacyjne 
zostaną opracowane w późniejszym terminie.  

 (dowód: akta kontroli str. 853-854,1224-1233 ) 

d) Projekt pt. „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem  podnoszenia 
jakości i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie 
uwarunkowań stworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej 
w środowisku wiejskim”. 

Na wszystkich materiałach przygotowywanych w ramach projektu (dot.: szkoleń 
regionalnych, referatów, konsultacji terenowych oraz opracowania eksperckiego) 
przedstawionych kontrolującym, zamieszczano logo Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz informację o dofinansowaniu. Wyjątkiem był artykuł zamieszczony 
w dwutygodniku zawierający informacją o dofinansowaniu projektu, ale bez logo 
organizacji dotującej, na co Fundacja uzyskała ustną zgodę Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Wszystkie zadania promocyjne, do których należało sporządzenie artykułu 
promocyjnego oraz udział w ogólnopolskich i regionalnych spotkaniach  o tematyce 
związanej ze zrównoważoną turystyką, zostały zrealizowane. 

                                        (dowód: akta kontroli str. 856-857, 1323-1330,1357-1358) 

                                                      
14  Projekt  „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem  podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku 

turystycznym – rozpoznanie uwarunkowań stworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej 
w środowisku wiejskim” stanowił wkład finansowy jak i merytoryczny do niniejszego projektu. 
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e) Projekt pt. „Energooszczędne cztery kąty” 

We wszystkich materiałach projektu, przedstawionych kontrolującym, którymi były: 
strona www oraz materiały na stronie www: poradnik (20 tekstów eksperckich, 20 
wywiadów problemowych, 20 prezentacji multimedialnych); katalog dobrych 
przykładów (min. 40 opracowań przykładów dobrych praktyk, min. 10 reportaży); 
konkurs, sprzęt (1 szt. Laptop z oprogramowaniem); ulotki (4 typy); standy, 
zamieszczono logo NFOŚiGW oraz informację, iż projekt jest dofinansowany ze 
środków NFOŚiGW.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidziano następujące działania 
promocyjne i informacyjne: powołanie specjalisty ds. promocji (stworzenie bazy 
danych redakcji i portali, przygotowanie i wysyłka materiałów prasowych oraz 
newsletterów, kontakt z mediami, opracowanie tekstów ulotek i materiałów 
promocyjnych, nadzór nad ich wykonaniem i dystrybucją, organizacja promocji 
podczas Dnia Ziemi, i innych wydarzeń, utworzenie i aktualizacja profilu na 
Facebooku, monitorowanie statystyk); projekt graficzny i druk ulotek; utworzenie 
strony projektu na portalu chronmyklimat.pl; utrzymanie strony www. i obsługa 
techniczna; kampanie w internecie, kampania w markecie budowlanym, 
identyfikacja wizualna (logo, wzór prezentacji, elementy graficzne strony, 
zewnętrzne studio graficzne; udział w dniu Ziemi). Zadania dotyczące informacji 
i promocji zostały wykonane w pełnym zakresie. 

                                            (dowód: akta kontroli str. 857, 1360-1450) 

W badanym okresie w Fundacji przeprowadzone były przez NFOŚIGW trzy kontrole 
związane z realizacją trzech projektów finansowanych z NFOŚiGW. 

Z ustaleń kontroli dotyczącej projektu „Biogazownia przemyślany wybór”, 
przeprowadzonej 17 kwietnia 2014 r. wynika, iż 1620 sztuk (27% całkowitego 
nakładu) rozdystrybuowanych dwóch broszur: nie posiadało logotypu NFOŚiGW 
i informacji, iż projekt został dofinansowany ze środków NFOŚiGW. W wyniku tego 
uchybienia NFOŚiGW na wniosek Fundacji  uznał, iż 9267,24 zł nie może być 
uznane za koszty kwalifikowane i o taką kwotę obniżył wysokość dotacji przyznanej 
wcześniej w kwocie  489.234,60 zł. Ponadto stwierdzono, iż w siedzibie Fundacji 
pozostało do rozdysponowania 1790 szt. broszur, co stanowiło 30% całkowitego 
nakładu. Fundacja nie posiadała dokumentów potwierdzających liczbę 
przekazanych broszur. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Niniejszy 
projekt nie był kontrolowany przez żadne inne instytucje, poza NFOŚiGW.  

(dowód: akta kontroli str. 847-848, 1091-1103)  

Od 5 maja 2014 r. do 9 maja 2014 r. kontrolą objęto projekt „Zrównoważony rozwój 
wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)”. Zakres kontroli 
obejmował: posiadane przez Fundację przygotowanie organizacyjne i merytoryczne; 
kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami 
umowy o dofinansowanie; sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-
prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia; kontrola kwalifikacji wydatków 
i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przedkładanych 
w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia; 
sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem 
przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień; kontrola zgodności 
działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy; kontrola sposobu 
archiwizowania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Na podstawie 
dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia 
uchybień i nieprawidłowości i nie stwierdzono zagrożenia w terminie realizacji 
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przedmiotowego projektu. Do czasu zakończenia projektu, tj. do 16 marca 2015 r. 
nie był on kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 851-852, 1212-1221). 
 

W dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzono kontrolę 
realizacji projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)”. Dotyczyła 
ona zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami 
umowy o dofinansowanie, sprawdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, 
sprawdzenie dokumentów, kontrola kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie 
zgodności umów z zakresem przedsięwzięcia, kontrola sposobu archiwizacji 
dokumentów, kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami 
umowy. Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzono 
podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybień w badanym zakresie. Poza 
powyższą kontrolą  projekt nie był kontrolowany przez żadną inną instytucję.   

(dowód: akta kontroli str. 855, 1308-1322). 

Fundacja nie miała wydzielonego rachunku bankowego dla wszystkich pięciu 
badanych projektów, gdyż zgodnie z treścią umów o dofinansowanie w formie 
dotacji wypłata dotacji dokonywana według ustalonego w umowie harmonogramu, 
nie była przekazywana w formie zaliczek a w formie refundacji. W związku z tym nie 
powstały odsetki. 

(dowód: akta kontroli str. 845,849-850,854,857,859-860). 

Szczegółowa analiza 50 dowodów księgowych wykazała, iż w zakresie badanej 
próby wydatki zrealizowane ze środków NFOŚiGW oraz w ramach jednego projektu 
z dotacji celowej przyznanej przez MSiT, spełniały wymóg kwalifikowalności.  

(dowód: akta kontroli str. 845,850,854,857-858,861,988-1063, 1167,1307, 
1157-1166,1332,1451) 

Na podstawie badań dokonanych na próbie 50 dowodów księgowych stwierdzono, 
iż oświadczenia składane do NFOŚiGW w celu uzyskania kolejnych transz 
dofinansowania w ramach czterech badanych projektów, a w przypadku projektu 
„Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia jakości 
i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie uwarunkowań stworzenia 
systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim" w celu 
uzyskania wypłaty dotacji celowej, zawierały dane, w zakresie badanej próby, 
zgodne ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 847,851,855,858,861-862,988-1059,1157-1166, 
1198-1205,1335-1352,1470-1478) 

Dla trzech projektów opracowane zostały sprawozdania kwartalne i końcowe wraz 
z rozliczeniem finansowo-rzeczowym, dotyczące realizacji projektów. W przypadku 
projektu „Agroturystyka przyjazna przyrodzie stymulatorem podnoszenia jakości 
i konkurencyjności na rynku turystycznym – rozpoznanie uwarunkowań stworzenia 
systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim" opracowano 
tylko sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej i sprawozdania 
z wykonania wydatków. W przypadku projektu „Agroturystyka przyjazna 
Naturze2000” z uwagi na to, iż projekt nie został jeszcze zakończony opracowano 
tylko sprawozdania kwartalne wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym.  

Wszystkie sprawozdania sporządzane były i przekazywane w ustalonych w umowie 
terminach i formie. Wszelkie uwagi zgłaszane przez NFOŚiGW oraz MSiT do treści 
sprawozdań były uwzględniane przez Fundację i miały swoje odzwierciedlenie 
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w ostatecznych wersjach sprawozdań. Sprawozdania  opracowane były w sposób 
pełny i poprawny. 

NIK zauważa, że wszystkie sprawozdania opracowane przez Fundację zostały 
przyjęte, brak jest jednak potwierdzenia ich akceptowalności, a jedynym dowodem 
na to są wpłaty dokonywane przez grantodawców badanych projektów.   

 (dowód: akta kontroli str. 846-847,850-851,854-855,858,860,986,1064-1090, 
1138-1156,1186-1211, 1234-1274,1289-1302) 

Zdaniem NIK, Fundacja powinna wystąpić do grantodawców o pisemne 
potwierdzenie, że dany projekt został zrealizowany pod względem rzeczowo-
finansowym i ekologicznym oraz zamieszczanie wymogu z tym związanego w treści 
nowych umów zawieranych z Fundacją, dotyczących dofinanswania projektu.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli15, wnosi o: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości; 

2) stosowanie zasady uczciwej konkurencji przy wyborze podwykonawców 
realizujących projekt; 

3) dokumentowanie czynności rozeznania rynku zarówno na etapie 
szacowania kosztów projektu, jak i przy szacowaniu wartości zamówień; 

4) przestrzeganie postanowień umów cywilnoprawnych przy zatwierdzaniu do 
wypłaty faktur (rachunków); 

5) właściwe koordynowanie realizacji projektów w celu terminowej ich 
realizacji. 

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 Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

                                                      
15  Dz.U. z 2015 r., poz. 1096. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2016 r. 
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