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I. Dane identyfikacyjne 
Towarzystwo „Nasze Szwederowo” ul. Nowodworska 25 lok. 106, 85-120 
Bydgoszcz1 

 

Maciej Archaniołowicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia2, od  23 listopada 2011 r.   

 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie zakładanych rezultatów. 

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków. 

 

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

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

Artur Nierebiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/54/2021 z 12 kwietnia 2021 r.  

(akta kontroli str.1-34) 

 

                                                      
1 Dalej: „Stowarzyszenie” lub „Nasze Szwederowo”. 
2 Dalej: „Prezes Zarządu”. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz.1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Stowarzyszenie 
dotowanych projektów z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników5, które dotyczyły organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  Projekty 
zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z podpisanych 
umów. Zlecone zadania objęte dofinansowaniem zostały rozliczone z Funduszem 
na podstawie rzetelnie sporządzonych sprawozdań. Wykazywane w nich koszty 
wynikały z wydzielonej dla celów Funduszu ewidencji księgowej. Analiza trzech 
realizowanych projektów (spośród ośmiu w latach 2017-2020) wykazała 
prawidłowość wniesienia wkładu własnego oraz sfinansowanie całości zadania.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła podpisania 16 umów (spośród 
kontrolowanych 76 dotyczących pełnienia funkcji personelu pedagogicznego) 
o łącznej wartości 16,6 tys. zł, zawartych w sposób niezgodny z reprezentacją 
Stowarzyszenia wynikającą ze Statutu, poprzez złożenie na dokumentach podpisu 
tylko jednego członka Zarządu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie 
zakładanych rezultatów 

1. W latach 2017 – 2020 Stowarzyszenie zorganizowało łącznie 190 turnusów 
wypoczynkowych, w których wzięło udział 16 221 uczestników, z czego w ramach 
podpisanych porozumień z FSUSR zorganizowano kolonie dla 3 876 dzieci rolników 
podczas 61 turnusów7. Na realizację powyższego zadania, w ramach podpisanych 
porozumień, Fundusz przyznał dofinansowanie dla Naszego Szwederowa w łącznej 
wysokości  2 900 tys. zł.  
Analizą objęto trzy projekty8 realizowane przez Stowarzyszenie, które były objęte 
dofinansowaniem z FSUSR w wysokości 1 504,2 tys. zł. Na ich podstawie 
zorganizowano wypoczynek łącznie dla 2 010 dzieci rolników. 
Stwierdzono, że w związku ze zrealizowanymi projektami przedłożono Funduszowi 
do weryfikacji (odrębnie dla każdego realizowanego projektu): 
- szczegółowe sprawozdania merytoryczne, sporządzone na podstawie wzoru 
załączonego do umowy,  
- listy zbiorcze uczestników wypoczynku poświadczone przez przedstawicieli 
ośrodków, w których zorganizowany był wypoczynek, 
- listy zbiorcze opiekunów prawnych poświadczone przez Oddziały Regionalne lub 
placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
W przypadku osób objętych dofinansowaniem z FSUSR, każdy uczestnik 
wypoczynku: 

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

opisowej. 
5 Dalej: „FSUSR” lub „Fundusz”. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Przy czym w turnusach, które były dofinansowane z FSUSR, uczestniczyły także inne dzieci, dla których nie 
występowano o dofinansowanie.  
8 Na podstawie: Porozumienia nr FS.451.256.33.233.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. (wypoczynek letni w 2018 
r.), Umowy nr FS.451.165.36.86.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 czerwca 2019 r. 
(wypoczynek letni w 2019 r.) oraz umowy nr FS.451.290.25.23.220 z 10 stycznia 2020 r. (ferie zimowe w 2020 
r.). 
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- miał wystawioną kartę kolonijną, na której znajdowały się podpisy prawnych 
opiekunów małoletniej osoby, a także podpisy kierownika kolonii i wychowawcy 
potwierdzające pobyt dziecka na danym turnusie wraz z adnotacją odnośnie uwag, 
a także oceną zachowania dziecka - uczestnika wypoczynku, 
- po przyjeździe na wypoczynek i przydzieleniu go do grupy kolonijnej, podpisywał 
własnoręcznie regulamin kolonii. Lista z podpisami stanowiła załącznik do dziennika 
zajęć prowadzonego przez wychowawcę. 

Powyższa dokumentacja umożliwiała weryfikację liczby osób korzystających 
z wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie. 

Organizator wypoczynku zrealizował wskazane w porozumieniach z Funduszem 
zadania polegające m.in. na: zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego 
wyżywienia oraz transportu dzieci na i z miejsca wypoczynku,  wykupieniu 
imiennego ubezpieczenia  NNW kadry pedagogicznej oraz uczestników 
wypoczynku, zapewnienia opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym 
instruktorów sportu i specjalistów z zakresu profilaktyki i socjoterapii, 
zorganizowaniu wycieczek turystyczno – krajoznawczych, co zostało wykazane 
w szczegółowych sprawozdaniach merytorycznych przedłożonych do FSUSR. 
Realizację tych zadań odzwierciedlono w dziennikach zajęć prowadzonych przez 
wychowawców, a także przez instruktorów sportu i profilaktyków. 

W wyniku kontroli nie ujawniono przypadków niezrealizowania warunków umowy, 
a także rozbieżności pomiędzy liczbą uczestników wskazaną w umowie a wykazaną  
w sprawozdaniach.   

 (akta kontroli str. 37-205, 212-595) 

2. W ramach objętych analizą projektów zrealizowano w zakresie promocji zdrowia 
i profilaktyki społecznej: 
a) zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną (np. certyfikowanymi 
profilaktykami, absolwentami wydziałów: socjoterapii i pedagogiki) w łącznym 
wymiarze 12-stu godzin na turnus, prowadzone w formie 1,5-godzinnych bloków, 
podczas których poruszano takie zagadnienia jak: zdrowy i wolny od nałogów tryb 
życia; radzenie sobie ze stresem i agresją, a także uczono prawidłowego 
odżywiania się; 
b) program sportowy realizowany m.in. przez instruktorów sportu i tańca oraz 
ratowników WOPR w ramach którego: przekazywano wiedzę teoretyczną 
o poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizowano gry zespołowe i zawody 
sportowe w formie rywalizacji, wyjścia na basen i do parków wodnych, spływy 
kajakowe i wycieczki rowerami wodnymi, wycieczki piesze i rowerowe połączone ze 
zwiedzaniem atrakcji turystycznych; 
c) wycieczki turystyczno-krajoznawcze, podczas których zwiedzano atrakcje 
turystyczne takie jak m.in. Wioska Hobbitów, Trójmiasto, Słowiński Park Narodowy, 
Darłowo, Półwysep Helski, Zakopane, parki rozrywki, motylarnię i papugarnię, 
a także udawano się na występy grup artystycznych i seanse w kinie 7D.    
Wskazane powyżej elementy realizacji zajęć w ramach promocji zdrowia 
i profilaktyki społecznej ujęte w sprawozdaniach merytorycznych zostały opisane 
w prowadzonych przez kadrę pedagogiczną dziennikach zajęć. 

Nasze Szwederowo zamieszczało na: stronie internetowej Stowarzyszenia, 
plakatach informacyjnych wywieszonych podczas realizacji każdego turnusu 
wypoczynku, a także materiałach sprawozdawczych dotyczących zrealizowanych 
projektów objętych niniejszą kontrolą informację, że dany wypoczynek (…) 
w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, został dofinansowany ze 
środków Funduszu w kwocie (…) na każdego uczestnika9. Plakaty informacyjne 
                                                      
9 Badanie pod tym względem przeprowadzono w odniesieniu do trzech badanych projektów. 
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dotyczące kolonii letnich, organizowanych w Jarosławcu od 22 czerwca do 2 lipca 
2019 r. oraz Władysławowie od 3 do 13 sierpnia 2019 r. nie zawierały powyższej 
informacji. Prezes Stowarzyszenia wskazał, że powyższe materiały zostały 
przekazane do gmin w ramach pierwszego etapu realizacji zadania-procesu 
wstępnej rekrutacji uczestników w kwietniu 2019 r., a podpisanie umowy z FSUSR  
nastąpiło dopiero 19 czerwca 2019 r. (czyli trzy dni przed rozpoczęciem pierwszego 
wskazanego turnusu). Ze względu na termin rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcia 
umowy, a tym samym braku dofinansowania wypoczynku przez FSUSR na etapie 
procesu wstępnej rekrutacji uczestników wypoczynku, nie było możliwości 
umieszczania powyższej informacji na plakatach informacyjnych.  

 (akta kontroli str.140-204,220-629, 957-958) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Stowarzyszenie zrealizowało zakres rzeczowy trzech objętych kontrolą projektów. 
W trakcie turnusów wypoczynkowych zorganizowano szereg zajęć w ramach 
programu promocji zdrowia i profilaktyki społecznej, realizowanych przy pomocy 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.   
 

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków 
Funduszu Składkowego.  

1. Z zapisów Statutu Stowarzyszenia10, uchwalonego 17 stycznia 2007 r., wynikało 
m.in., że „Nasze Szwederowo”: 
- było zarejestrowane i działało zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach11, 
- członkiem mógł zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
- realizowało swoje cele poprzez działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin 
polegającą na: organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenów 
wiejskich, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji szkoleń, działań 
edukacyjnych, konkursów tematycznych i innych inicjatyw skierowanych dla dzieci 
i młodzieży wiejskiej12.  
Spełniło tym samym warunki ubiegania się o dotację i wymagania dotyczące 
realizacji dotowanych zadań polegających na organizacji wypoczynku określonych 
w umowach z FSUSR.  

 (akta kontroli str. 21-139) 

2. W ewidencji księgowej Stowarzyszenia wyodrębniono konta do ewidencji kosztów 
i przychodów dla projektów współfinansowanych z FSUSR: 
703-2 ewidencja przychodów dla turnusów zimowych,  
703-3 ewidencja przychodów dla turnusów letnich, 
703-9 ewidencja wpłat indywidualnych, 
703-x ewidencja wpłat od rodziców – pobyt dofinansowany z FSUSR, 
530 – koszty działalności pokrywane przez organizatora wypoczynku. Konto 
syntetyczne podzielone w dalszej analityce na (kolumna 6 z rozliczenia z FSUSR): 
530-2 – turnusy zimowe (następnie podzielone na odrębne turnusy np. 530-2-1 
pierwszy turnus zimowy), 
530-3 – turnusy letnie (następnie podzielone na odrębne turnusy np. 530-3-2 
pierwszy turnus letni). 

                                                      
10 Obowiązującym od 17 stycznia  r. ze zmianami.  
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 2261. 

12 Zapis wprowadzony 31 marca 2019 r. 
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Koszty każdego turnusu ewidencjonowane były odrębnie (każdy turnus miał swój 
odrębny indeks od 1-9 a następnie od A do X):  
531- koszty niekwalifikowane do dofinansowania z FSUSR ponoszone przez 
organizatora (analogiczny podział analityczny jak w 530); na tych kontach 
ewidencjonowano kwoty wykazywane w kolumnie 8 z rozliczenia z FSUSR.  
535- koszty obce czyli niedotyczące dzieci objętych dofinansowaniem z FSUSR 
ponoszone przez organizatora (analogiczny podział analityczny jak w 530)- zapisy 
odzwierciedlały kwoty wykazywane w kolumnie 7 z rozliczenia z Funduszem, 
550- koszty pokrywane z dofinansowaniem z FSUSR (analogiczny podział 
analityczny jak w 530) - zapisy odzwierciedlały kwoty wykazywane w kolumnie 
5 z rozliczenia z FSUSR. 
Analiza rozliczeń finansowych13 przedłożonych do Funduszu, dotycząca trzech 
badanych projektów wykazała, że wyszczególnione według specyfikacji poniesione 
koszty były zgodne z zapisami na kontach analitycznych w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez Stowarzyszenie.   

(akta kontroli str. 206-211, 596-646) 

Badanie 47 dowodów księgowych14 o łącznej wartości 556 218,94 zł15, na podstawie 
których otrzymano dofinansowanie z Funduszu w wysokości 488,6 tys. zł (co 
stanowiło 35,2% całości dofinansowania przewidzianego z FSUSR w ramach 
badanych projektów) wykazało, że spełniały one wymogi określone w umowach 
o wsparcie przez to, że: 
- na wszystkich fakturach VAT jako nabywcę, a na rachunkach dotyczących umów 
cywilnoprawnych jako zleceniodawcę, wskazano Stowarzyszenie, 
-  w opisie dokumentu wskazywano: 

- rodzaj kosztów według specyfikacji poniesionych kosztów, tj.: zakwaterowanie 
i wyżywienie, program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wynagrodzenia 
kadry, program atrakcji turystyczno-krajoznawczych, transport lub ubezpieczenie, 
- podział sposobu sfinansowania wydatku ze względu na pochodzenie środków, 
tj. środki z Funduszu (wraz ze wskazaniem numeru porozumienia), środki 
organizatora, a także koszty obce16. 
- liczbę uczestników wypoczynku, dla których ponoszono wydatek wraz ze 
wskazaniem liczby uczestników, dla których otrzymano dofinansowanie 
z Funduszu.  

Część dokumentów finansowych dotyczyła wyłącznie dzieci rolników, których pobyt 
objęty był dofinansowaniem z FSUSR, a w przypadku np. faktur za transport lub 
rachunków wystawionych przez kadrę pedagogiczną, gdzie poniesiony koszt 
dotyczył wszystkich uczestników danego turnusu wypoczynkowego, koszt 
kwalifikowany do rozliczenia obliczany był proporcjonalnie do liczby uczestników 
wypoczynku objętych dofinasowaniem w stosunku do ogółu uczestników danego 
turnusu. 
W badanej próbie nie stwierdzono dokumentów, które potwierdzałyby poniesienie 
wydatków stanowiących koszty niekwalifikowalne określone w porozumieniach.    

(akta kontroli str. 37-139, 222-595, 647-785) 

                                                      
13 Tj. zestawień poniesionych kosztów sporządzonych zgodnie z instrukcją zawartą w umowach na realizację 
projektów. 

14 Faktur VAT i rachunków do umów cywilnoprawnych dotyczących trzech badanych projektów wymienionych 
w punkcie 1 niniejszego wystąpienia.  
15 Z czego koszty obce (niedotyczące dzieci, których wypoczynek był dofinansowany z FSUSR) wynosiły 
13 918,86 zł, a koszty pokryte ze środków organizatora 53 617,87 zł. 
16 Wykazywane w przypadku, gdy dokument finansowy dotyczył także uczestników nieobjętych 
dofinansowaniem z FSUSR.  
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3.  W latach objętych kontrolą Stowarzyszenie otrzymywało dofinansowanie 
w formie dotacji na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży od innych podmiotów 
niż Fundusz. W ramach otrzymanych środków realizowano projekty takie m.in. jak: 
„Lato w pięknej Polsce”, „100-lecie niepodległości” oraz „Wypoczynek poza 
miejscem zamieszkania”.  

Analiza szczegółowa sprawozdań dotyczących rozliczenia przyznanych środków 
w ramach udzielonych dotacji17 potwierdziła, że w związku z realizacją  projektów 
objętych i zgłoszonych do dofinansowania przez inne podmioty, nie wskazywano 
turnusów wypoczynkowych, które były realizowane w ramach projektów 
dofinansowanych z FSUSR. Weryfikacja sprawozdań z wykonania zadań 
publicznych, które zgłoszono do rozliczenia udzielonych dotacji, nie ujawniła faktur 
kosztowych jednocześnie wykazywanych do rozliczenia wsparcia udzielonego 
w ramach FSUSR.   

(akta kontroli str. 596-629, 786-807) 

W ramach realizowanych projektów, objętych szczegółowym badaniem, wkład 
własny18 wniesiony przez Stowarzyszenie stanowił odpowiednio 30,55% w projekcie 
Lato 2018, 34,50% w projekcie Lato 2019 oraz 31,08% w projekcie Zima 2020. 
Spełniono tym samym wymogi zawarte w porozumieniach, że wkład własny 
organizatora nie może stanowić mniej niż 20% rzeczywiście poniesionych 
i udokumentowanych kosztów pobytu uczestników wypoczynku.  
Wpłaty dokonane przez rodziców dzieci objętych dofinansowaniem z Funduszu 
wynosiły od 200 do 499 zł.  Zarząd wyjaśnił, że wysokość dopłaty wnoszonej przez 
rodziców do kolonii dofinansowanych przez FSUSR uzależniona była od: miejsca 
realizacji wypoczynku, turnusu kolonijnego (różne długości turnusów kolonijnych 
oraz terminy turnusu), miejsca zamieszkania uczestników wypoczynku (kwestie 
wysokości kosztów transportu uczestników).  

Wniesione opłaty przez rodziców zostały ujęte w ewidencji na wydzielonym koncie 
703-x, czym zachowano wymogi dotyczące wydzielenia środków dotyczących 
realizowanych projektów objętych dofinansowaniem z Funduszu.   

Zgodnie z wymaganiami FSUSR, przedstawiane mu rozliczenia dotyczyły dotacji 
i limitu wkładu własnego. Nie obejmowały one części kosztów Fundacji uznanych 
w umowie z FSUSR za niekwalifikowalne i jednocześnie nie wymagały rozliczenia 
całości wpłat pobieranych od opiekunów za skorzystanie przez dzieci z wypoczynku.  

Na podstawie danych ujętych w ewidencji księgowej Stowarzyszenia, dotyczących 
kosztów kwalifikowalnych (poniesionych przez organizatora wypoczynku jak 
i  dofinansowanych z FSUSR) oraz kosztów niekwalifikowalnych, a także 
przychodów stanowiących wpłaty od uczestników wypoczynku i wpływów 
z funduszu, stwierdzono, że ujmowane przychody były niższe od wykazywanych 
kosztów w ramach poszczególnych projektów: 

- koszt realizacji projektu Lato 2018 dla 600 dzieci rolników wyniósł 652,8 tys. zł 
(w tym koszty niekwalifikowalne nieujęte w specyfikacji kosztów do FSUSR 6,5 tys. 
zł), a łączne przychody wynosiły 605,8 tys. zł (z czego 157 tys. zł stanowiły wpłaty 
od rodziców), 

- koszt realizacji projektu Lato 2019 dla 781 dzieci rolników wyniósł 891,9 tys. zł 
(w tym koszty niekwalifikowalne nieujęte w specyfikacji kosztów do FSUSR 0,6 tys. 
zł), a łączne przychody wynosiły 858,8 tys. zł (z czego 274,4 tys. zł stanowiły wpłaty 
od rodziców), 

                                                      
17 W tym m.in. wykazów dołączonych dokumentów finansowych w ramach rozliczenia przyznanych środków. 
18 Tj. udział kwalifikowanych kosztów poniesionych przez organizatora w kosztach ogółem wszystkich turnusów 
realizowanych w ramach poszczególnych projektów.   
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- koszt realizacji projektu Zima 2020 dla 629 dzieci rolników wyniósł 686,5 tys. zł 
(w tym koszty niekwalifikowalne nieujęte w specyfikacji kosztów do FSUSR 3 tys. 
zł), a łączne przychody wynosiły 683,8 tys. zł (z czego 212,6 tys. zł stanowiły wpłaty 
od rodziców).  

W badanych projektach, w ramach których zorganizowano wypoczynek dla 2010 
dzieci rolników, łączne koszty przekroczyły zaewidencjonowane przychody o 83 tys.. 
zł (w przeliczeniu na jednego uczestnika wypoczynku strata organizatora wynosiła 
41,28 zł).  

Taka sama sytuacja występowała również w przypadku turnusów organizowanych 
wyłącznie dla dzieci rolników, których wypoczynek był dofinansowany z FSUSR. 
Zaewidencjonowane koszty przewyższały przychody o odpowiednio 6,3 tys. zł 
(kolonie letnie w Tleniu w okresie od 03 do13 sierpnia 2018 r. dla 53 uczestników), 
2,1 tys. zł  (kolonie letnie w Jarosławcu w okresie od 1 do 11lipca 2019 r. dla 19 
uczestników) oraz 9,6 tys. zł (ferie zimowe w Tleniu w okresie od 20 do29 stycznia 
2020 r. dla 138 uczestników).  

 (akta kontroli str. 212-221, 596-629,790-807,956) 

4. Weryfikacja 47 dokumentów księgowych19, które Stowarzyszenie przedstawiło do 
rozliczenia wydatków poniesionych w ramach organizowanego wypoczynku 
objętego dofinansowaniem z Funduszu, wykazała że dotyczyły one kosztów 
związanych z: zakwaterowaniem,  wyżywieniem, realizacją programu promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wynagrodzeniem kadry, programem atrakcji 
turystyczno-krajoznawczych, transportem lub ubezpieczeniem (kadry oraz 
uczestników powyżej 16 roku życia). Wydatki zostały poniesione w okresach, 
w których realizowano turnusy wypoczynkowe objęte dofinansowaniem. Spełnione 
zostały tym samym przesłanki zawarte w podpisanych porozumieniach w zakresie 
kwalifikowalności wydatków.   

(akta kontroli str. 37-139, 648-785) 

5. W ramach zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci rolników objętych 
dofinansowaniem z Funduszu, Nasze Szwederowo nie zlecało żadnych zadań ani 
innych elementów wypoczynku podwykonawcom. Wszystkie czynności zostały 
wykonane samodzielnie w oparciu o zawarte umowy z ośrodkami wypoczynkowymi, 
zleceniami dla firm transportowych, czy zakupy biletów do zwiedzanych obiektów. 
Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, sportowe, profilaktyczne były realizowane przez 
kadrę na podstawie bezpośrednich umów zleceń zawartych pomiędzy 
Stowarzyszeniem a zleceniobiorcami (osobami fizycznymi). 
Jak wyjaśnili członkowie Zarządu, proces wyboru podmiotów realizujących 
poszczególne elementy kolonii przebiegał w oparciu o następujące kryteria: 

- w przypadku zakwaterowania uczestników (poszerzone warunki niż te wynikające 
z zawartych umów z FSUSR): 

a) położenie i infrastruktura ośrodka (miejscowość atrakcyjna turystycznie, warunki 
bytowe: zakwaterowanie w ośrodkach o wysokim standardzie w budynkach 
wyłącznie murowanych z pełnym węzłem sanitarnym w pokojach). Stan higieniczno-
sanitarny pomieszczeń nie budzący zastrzeżeń. Pokoje maksymalnie dla  sześciu 
osób. Ośrodki posiadające własne boiska do gier zespołowych, dostęp do Orlika, 
basen, teren na ognisko oraz świetlice do zajęć grupowych. Obiekty w pełni 
ogrodzone i bezpieczne. 

b) wyżywienie (obiekty musiały posiadać własną stołówkę, właściciele obiektów byli 
zobowiązani do: przygotowania pięciu posiłków dla dzieci podczas dnia, zgodnie 

                                                      
19 Badana próba dokumentów księgowych została opisana na stronie 5 niniejszego wystąpienia.  
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z zawartą umową z FSUSR) oraz zapewnienia dostępu do napojów dla dzieci przez 
24 h i suchego prowiantu dla dzieci na drogę powrotną do domu. Uśredniony koszt 
dziennego pobytu wynosił około 67 złotych na dziecko. W wyniku rozpoznania rynku 
Nasze Szwederowo otrzymało kilkanaście propozycji współpracy od różnych 
podmiotów, jednak ceny za osobodzień były wyższe (średnia od 70 do 85 złotych), 
a standard proponowanych obiektów i warunków współpracy niższy.  

Ponadto na wybór oferentów wpływ miała ocena dotychczasowej owocnej 
współpracy oraz liczne inwestycje przeprowadzone przez właścicieli obiektów, które 
podniosły standard wskazanych ośrodków wypoczynkowych: 
c) transport - przy wyborze podmiotów zwracano szczególną uwagę na: 
- dostępność taboru z terenu, z którego pochodzili beneficjenci zadania (brak 
dodatkowych kosztów dojazdu); 
- zapewnienie taboru o właściwej liczbie miejsc: autobusy powyżej 54 miejsc dla 
pasażerów (możliwość przewiezienia grup 50 dzieci plus kadra); 
- odpowiednią liczbę pojazdów w zasobach przewoźnika; 
- stan techniczny i wiek pojazdów proponowanych do przewozu dzieci; 
- zasób kadrowy przewidziany do realizacji usługi; 
- cenę za wozokilometr. 
- doświadczenie z dotychczasowej współpracy z danym przewoźnikiem. 
d) program wychowawczo-opiekuńczy w postaci wycieczek i wejść do zwiedzanych 
obiektów: 
- przy zakupie biletów na baseny, wstępy do aquaparku Stowarzyszenie korzystało 
z maksymalnych rabatów przewidzianych dla klientów grupowych, 
- w instytucjach publicznych nie było możliwości negocjowania cen za wstęp. 

Weryfikacja  47 dowodów księgowych, objętych szczegółowym badaniem w ramach 
niniejszej kontroli nie ujawniła przypadków rozliczenia nabywanych usług po cenach 
odbiegających znacząco od cen rynkowych20.  
Kontrolą objęto także 74 umowy cywilnoprawne zawarte z kadrą pedagogiczną 
i innym personelem świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia (spośród 574 
zawartych przez Nasze Szwederowo w związku z realizacją trzech badanych 
projektów). Stwierdzono, że w przypadku dwóch osób zawarto po dwie umowy, 
dotyczące tego samego okresu, w ramach których pełniły one równocześnie funkcję 
wychowawcy i profilaktyka21 oraz wychowawcy i ratownika medycznego22.  
Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnił, że: ta sama osoba na tym samym turnusie  była 
wychowawcą grupy i jednocześnie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi wyłącznie dla dzieci ze swojej grupy prowadziła jako profilaktyk zajęcia 
w ramach profilaktyki społecznej (co miało odzwierciedlenie w dziennikach zajęć). 
Z racji, że zakres obowiązków wychowawcy i zakres umowy zlecenia nie obejmuje 
prowadzenia zajęć specjalistycznych, konieczne było sporządzenie drugiej umowy 
zlecenia. W drugim przypadku wynikało to z konieczności zabezpieczenia we 
właściwy sposób opieki medycznej w ośrodku wypoczynkowym. Zgodnie 
z wymogami FSUSR wskazane było zawarcie drugiej umowy z osobą, która 
posiadała odpowiednie kwalifikacje. Zakres obowiązków wychowawcy grupy nie 
obejmował działań z ratownictwa medycznego, stąd konieczne były powyższe 
czynności. Jednakże celem umowy było zapewnienie gotowości opieki medycznej 
w nagłych przypadkach jedynie do czasu przybycia pomocy właściwej. Gotowość do 
udzielenia pomocy medycznej dla uczestników kolonii przebywających w obiekcie 

                                                      
20 W ramach niniejszej kontroli przyjęto, że ceną odbiegającą znacząco od cen rynkowych, będzie taka, która 
przewyższa o ponad 20% wartość tożsamych usług oferowanych przez inne podmioty na rynku lokalnym i 
krajowym.  

21 Umowy nr 15/G/J/2018 i 11/PROFI/2018.  
22 Umowy nr 41/Z/2020 i l/R/BD/2020. 
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wypoczynkowym w żaden sposób nie wpłynęła na realizację zakresu obowiązków 
wychowawcy grupy. Rachunek wynikający z umowy nie był przedstawiony do 
rozliczenia do FSUSR.  

W pozostałych badanych umowach wystąpiły przypadki wykonywania tej samej 
funkcji (np. kierownika, profilaktyka lub instruktora sportu) na różnych turnusach, 
które pokrywały się ze sobą w czasie, przy czym nie była to funkcja wychowawcy 
grupy kolonijnej.  

 (akta kontroli str. 222-595, 647-785, 818-905, 907-912) 
6.  W okresie objętym kontrolą23 Stowarzyszenie w związku z realizowanym 
zadaniem otrzymało od Funduszu dofinansowanie w wysokości 2 451,9 tys. zł, gdy 
zgodnie z podpisanymi porozumieniami powinno otrzymać 2 900 tys. zł. Różnica 
pomiędzy środkami wynikającymi z umów a ostatecznie wypłaconymi wynikała 
z braku ostatecznego rozliczenia przez Fundusz wydatków zrealizowanych 
w ramach projektu Lato 2020 r. (kwota przewidziana do zapłaty w ramach drugiej 
transzy 430,1 tys. zł) oraz nieuwzględnienia przez FSUSR wszystkich uczestników 
wypoczynku ze względu na niepodleganie ubezpieczeniu w KRUS przez cały okres 
trwania dotowanego wypoczynku24, co ostatecznie pomniejszyło kwotę udzielonego 
wsparcia o 18 tys. zł.  

(akta kontroli str. 35-36, 907-955) 

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

W 1625 spośród 76 umowach cywilno-prawnych, zawartych z osobami pełniącymi 
funkcje: profilaktyka, instruktora sportu, kierownika kolonii lub wychowawcy, stroną 
reprezentująca Nasze Szwederowo był tylko jeden członek zarządu, podczas gdy 
zgodnie z § 41 Statutu Stowarzyszenia, do tej czynności wymagane było 
współdziałanie Prezesa i Sekretarza lub Skarbnika Zarządu. 

(akta kontroli str. 818-844) 

Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnił, że ilość obowiązków związanych z prowadzeniem 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rekrutacją uczestników, przygotowaniem pełnej 
dokumentacji zgłoszeniowej do kuratorium oświaty i podziałem zadań w zarządzie 
„Naszego Szwederowa”  spowodowała, że umowy zawarte z kadrą pedagogiczną 
były akceptowane przez jednego z członków Zarządu. Ponadto członkowie Zarządu 
wykonywali swoje codzienne obowiązki zawodowe, nie przebywając często w tej 
samej miejscowości. Proces rekrutacyjny przy trudnościach z pozyskaniem 
odpowiedniej kadry pedagogicznej wiąże się często z koniecznością szybkiego 
przygotowania umowy do podpisu i przesłania jej do zleceniobiorcy w celu 
akceptacji warunków umowy.  

(akta kontroli str.907-912) 

Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na kwalifikowalność wydatków 
poniesionych i przedstawionych do rozliczenia w FSUSR, które wynikały 
z rachunków wystawionych na podstawie powyższych umów.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie środków z FSUSR przez 
Nasze Szwederowo. Stowarzyszenie było podmiotem uprawnionym do otrzymania 
dofinasowania z Funduszu w ramach realizowanych projektów, dotyczących 
organizacji wypoczynku dla dzieci rolników. Koszty podane w rozliczeniach 
projektów wynikały z prawidłowo prowadzonej i wydzielonej ewidencji księgowej. Nie 

                                                      
23 Do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
24 Zima 2019- 14 uczestników, Zima 2020 – 1 uczestnik oraz Lato 2019- 9 uczestników. 
25 Nr 9/K/G/J/2019, 3/ZK/S/J/2019, 2/K/T/2019, 3/K/T/2019, 5P/Z/2020, 6P/Z/2020, 1/K/T/L/2018, 1/SP/T/L/2018, 
2/SP/T/L/2018, 6/SOC/T/L/2018, 7/SOC/T/L/2018, 7/K/G/J/2018, 1/ZK/B/J/2018, 1/SOC/T/L/2018, 
2/SOC/T/L/2018 oraz 5/SOC/T/L/2018 o łącznej wartości 16,6 tys. zł.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

11 

ujawniono przypadków przedłożenia do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych, 
a także zakupu usług nieodpowiadającemu cenom rynkowym. Stwierdzona 
nieprawidłowość nie miała wpływu na kwalifikowalność podniesionych 
i przedstawionych do rozliczenia wydatków.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

Zapewnienie właściwej reprezentacji Stowarzyszenia przy zawieraniu umów.  

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

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

 

Bydgoszcz, 17 września 2021 r.     
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główny specjalista k.p. 
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