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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Kontrolerzy

P/17/024 - Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu
"Moje Boisko - Orlik 2012"
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Rafał Malcharek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/78/2017

z dnia 08.06.2017 r. i nr LGD/1 0612017 z dnia 05.09.2017 r.

2. Aleksandra Barełkowska, doradca prawny, legitymacja służbowa nr 15946.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka
kontrolowana
Kierownik jednostki
kontrolowanej

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Aleja Lipowa 3, 84-100 Puck (dalej: "Fundacja")
Łukasz Strzelecki, Prezes Zarządu Fundacji od 31 marca 2017 r. (w okresie
wcześniejszym Prezesem Zarządu Fundacji byli: Monika Chabior od 18 grudnia
2012 r. do 18 grudnia 2015 r. oraz Paweł Okoniewski - od 29 grudnia 2015 r. do 30
marca 2017 r.)1.
(dowód: akta kontroli str. 3-13, 1833-1835, 3604, 3657)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w latach 2014-2017 (I półrocze) Fundacja
zrealizowała zadania, aby osiągnąć główny cel dwóch programów "Animator - Moje
Boisko - Orlik 2012" (dalej: "AMBO") oraz Jokalny Animator Sportu" (dalej: JAS"),
lj. promocję aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych działań
Fundacja zapewniła przede wszystkim dofinansowanie wynagrodzeń animatorów2
zajęć na boiskach wybudowanych w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012 (dalej: "Orlik") oraz prawidłowo wdrożyła w 2017 r. zmiany
w realizowanym Programie JAS" , dotyczące m.in. wzrostu o 10% wynagrodzeń
z ww. dofinasowania.
Fundacja
prowadziła
również monitoring
realizacji
ww. Programów i ich ewaluację.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia natomiast negatywnie wydatkowanie części środków
dotacji na realizację ww. Programów w latach 2014-2016. Stwierdzone przez NIK
nieprawidłowości obejmujące kwotę 1.276,7 tys. zł (1,5% dotacji na realizację
AMBO i LAS w badanym okresie) dotyczyły:
- wykorzystania środków dotacji niezgodnie z umowami zawartymi z Ministrem
Sportu i Turystyki na dofinansowanie ww. Projektów (część wynagrodzenia
Członka Zarządu w 2016 r. i zwrotu kosztów podróży służbowych w 2014 r.);
-

naruszenia m.in. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych3 i zasad konkurencyjności określonych w umowach zawartych
z Ministrem Sportu i Turystyki;

1 W okresie
od 19.12.2015
r.do28.12.2015
r.Fundacja
niemiałapowołanych
osóbnastanowiska
wZarządzie.
Zdostępnej
dokumentacji
n~wynika,ktopełn~w tymczasieobowiązki
kierownika
jednostki.
22.237-w2014
r.,2.235-w2015r.,2.207-w 2016r.i 1.686-w I półroczu
2017r.
3 Dz.U.
z 2017r.poz.1579.
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-

niecelowego wydatku poniesionego na scenariusze radiowe, które nie zostały
wykorzystane.

Ponadto stwierdzono nierzetelność oszacowania w 2014 r. przedmiotu zamówienia,
którego podstawę stanowiła wyłącznie kalkulacja cenowa wykonana przez
późniejszego wykonawcę zlecenia (123,4 tys. zł).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Opis stanu
faktycznego

1. W wyniku rozstrzygnięć przez Ministra Sportu i Turystyki corocznych konkursów
na realizację zadania publicznego polegającego na rozwijaniu sportu wśród dzieci
i młodzieży, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
Fundacja została realizatorem (operatorem ogólnopolskim) ww. zadania w latach
2014-2017 na podstawie zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki umów:
- z 28.02.2014 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 22.000,0 tys. zł (w tym koszty
pośrednie - 1.622,0 tys. zł) na dofinansowanie wykonania projektu ,,Animator Moje Boisko - Orlik 2012" w terminie od 20.02.2014 r. do 31.12.2014 r.4;
- z 26.02.2015 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 22.000,0 tys. zł (w tym koszty
pośrednie - 588,6 tys. zł) na dofinansowanie wykonania projektu "Animator Moje Boisko - Orlik 2012" w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.5;
- z 07.04.2016 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 23.000,0 tys. zł (w tym koszty
pośrednie - 1.530,5 tys. zł) na dofinansowanie wykonania projektu ..Lokalny
Animator Sportu" w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.6;
- z 22.02.2017 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 15.197,4 tys. zł (w tym koszty
pośrednie - 723,6 tys. zł) na dofinansowanie wykonania projektu ..Lokalny
Animator Sportu" w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.7;
- z 06.06.2017 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 1.625,1 tys. zł (w tym koszty
pośrednie - 143,3 tys. zł) na dofinansowanie wykonania projektu ..Lokalny
Animator Sportu II edycja" w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.8
Termin wykorzystania przyznanych środków w każdym roku określono na dzień
31 grudnia.
(dowód: akta kontroli str. 57-65,156-162,290-297,554-584)
Rozliczone przez Fundację środki z dotacji na realizację projektów AMBO w latach
2014 i 2015 oraz LAS w latach 2016 i 2017 (I półrocze) stanowiły odpowiednio
83,9%, 84,6%, 86,2% i 50,6% uzyskanych w tych okresach łącznych przychodów
(z działalności statutowej i gospodarczej) Fundacji (25.903,8 tys. zł w 2014 r.,
25.785,9 tys. zł w 2015 r., 26.683,7 tys. zł w 2016 r. i 9.426,7 tys. zł w I połowie
2017 r.).
(dowód: akta kontroli str. 55, 163, 450-453, 637, 641, 668-669, 678687, 761-766, 775-792, 1932, 3614)
Nr 2014/0002/0301/Sub.BIOS.lAO/KK. Umowę zmieniono Aneksem nr 1 z 15.12.2014 r. w zakresie koszlów bezpośrednich
(zwiększono je o 190,0 tys. zł w kategorii promocji przedsięwzięcia, wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług
wydawniczych - ze 100,0 tys. zł do 290,0 tys. zł) i koszlów pośrednich (które zmniejszono o 190,0 tys. zł - z 1.812,0 tys. zł do
1.622,0 tys. zł).
4

Nr 2015/001010301/Sub.BIOS.-SWD/1.7/MP.
Nr 2016/0033/0301/Sub.BIOS.-SWD/9IMP. Umowę zmieniono Aneksem nr 1 z 05.08.2016 r., w którym dodano nr subkonta
służącego wyłącznie do wypłacania wynagrodzeń Animatorom biorącym udział w projekcie (aneks obowiązywał od
18.07.2016 r.).
5

6

Nr 2017/0011/0301/Sub.BIOS.-SWD/11/MPI. Umowę zmieniano: Aneksem nr 1 z 10.03.2017 r. zmieniono termin
przekazania I transzy środków i dodano obowiązek przesyłania do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca sprawozdań
merytoryczno-finansowych z realizacji zadania; Aneksem nr 2 z 23.03.2017 r. dodano nr subkonta służącego wyłącznie do
wypłacania wynagrodzeń Animatorom (aneks obowiązywał od 15.03.2017 r.); Aneksem nr 3 z 05.05.2017 r. zmieniono
harmonogram działań podejmowanych przy realizacji programu ,Lokalny Animator Sportu" (przesunięciu z kwietnia na
pażdziemik 2017 r. uległ termin szkolenia dla Animatorów); Aneksem nr 4 z 05.05.2017 r. zmieniono termin przesyłania
miesięcznych sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zadania (z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na
3. dzień miesiąca następującego po nim).
8 Nr 2017/022710301/Sub.BIOS.-SWD/11IMPI.
I
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2. Fundacja posiadała, opracowaną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości9, dokumentację opisującą przyjęte zasady
(politykę) rachunkowości. Do końca 2015 r. obowiązywała polityka wprowadzona
zarządzeniem Prezesa Zarządu z 01.01.2014 r., a od 2016 r. - zarządzeniem
Prezesa Zarządu z 31.12.2016 r. Dokumentacja ta opisywała, zgodnie z art. 10 ust.
1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym
zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, część przyjętych
zasad klasyfikacji zdarzeń i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich
powiązań z kontami księgi głównej. Przyjęte zasady dotyczące rozliczenia dotacji na
projekty AMBO i LAS nie zostały opisane w ww. dokumentacji m.in. w zakresie
środków trwałych i subkonta dla wynagrodzeń Animatorów.
(dowód: akta kontroli str. 838-952)
Fundacja zobowiązana została do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
w sposób umożliwiający
identyfikację
poszczególnych
operacji księgowych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej: "M SiT") , w skierowanym do Fundacji
wystąpieniu z dnia 05.11.2015 r. po kontroli dotyczącej m.in. realizacji w 2014 r.
projektu AMBO, a także w sprawozdaniu pokontrolnym z 14.09.2016 r.10 po kontroli
dotyczącej m.in. realizacji projektu LAS w latach 2015-2016 (do 18.08.2016 r.)
wskazało, że niezgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych11 oraz postanowieniami zawartymi w § 4 ust. 1 umów
podpisanych w latach 2014-2016, nie wyodrębniono w ewidencji księgowej Fundacji
dotacji na projekty AMBO i ~AS, m.in. w zakresie udziału własnego Fundacji w ww.
projektach.
Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynika, m.in., że konieczność dodatkowych
obliczeń czy zapisów z innych kont pomocniczych była związana bezpośrednio
z bilansowym, księgowym ujęciem poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
Jednak, jak wskazano w ww. sprawozdaniu z kontroli MSiT z 14.09.2016 r., wartość
wkładu własnego na kontach księgowych należało wyodrębnić z kont bezpośrednio
związanych z kosztami finansowanymi ze środków z dotacji tak, aby nie zawyżała
kwoty kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadania zleconego.
(dowód: akta kontroli str. 723, 761-828, 3611, 3616-3617)
W wyniku badania wybranych
79 wydatków
Fundacji w łącznej kwocie
1.814,3 tys. zł, sfinansowanych w latach 2014-2017 (I półrocze)12 środkami dotacji
na realizację projektów AMBO i LAS, co stanowiło 2,2% dotacji na realizację
projektów AMBO i LAS otrzymanej w tym okresie (83.822,5 tys. zł)13, stwierdzono
m.in., że:
- wydatki zostały udokumentowane
(listy płac za wynagrodzenia, rachunki lub
faktury za zakup towarów i usług), a wszystkie płatności potwierdzone
załączonymi przelewami bankowymi;
- od 2015 r. na fakturach zamieszczano trwałą informację o sfinansowaniu
wydatków ze środków MSiT, co było zgodne z § 4 umów z Ministrem Sportu
i Turystyki z lat 2015-2016 i z § 5 umów z 2017 r. (w 2014 r. nie wypełniono
takiego obowiązku wynikającego z zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki
umowy);
9

Dz.U. z2016r.poz.1047,zezm.

10DKN-WK/093/21/2016/5-64556.

Dz.U. z2016r.poz.1870
zezm.
Wybranopodwanajwiększe
wydatkiF undacjiześrodkówMSiTzkażdejkategorii
wydatków
wskazanej
www.umowach
(14
wydatków
w 2014r.nakwotę258,5tys.zł,22wydatkiw2015r.nakwotę373,1tys.zł,24wydatkiw2016r.nakwotę1.104,8
tys.złoraz19wydatków
w 2017r. (I półrocze)nakwotę77,9tys.zł, ztego13nakwotę73,0tys.złdol.umowyz 22.02.2017
r.i 6 nakwotę4,9tys.złdol.umowyz 06.06.2017
r.).
1323,4%dotacji
wczęścizaplanowanej
nainnewydatkiniżwydatkinawynagrodzenia
Animatorów
(7.764,9tys.zł).
11
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- od 2016 r. dowody księgowe zawierały kompletną informację m.in. o dokonanej
kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej, zatwierdzeniu do zapłaty, terminie
i formie płatności, co było zgodne z art. 21 ustawy o rachunkowości
i postanowieniami §§ 63-66 Regulaminu organizacyjnego Fundacji14. Kontroli
formalno-rachunkowej i zatwierdzenia do zapłaty dokonywały dwie różne osoby
(w latach 2014 -2015 nie wypełniono ww. obowiązków).
(dowód: akta kontroli str. 646-666, 729, 737,1842-1871,2022-3190)
Również wyniki kontroli przeprowadzonych przez MSiT wskazywały, że w 2014 r.
nierzetelne dokonywano opisów dokumentacji księgowej (m.in. nie zachowano
rozdzielności funkcji - Koordynator Finansowy sprawdzała rachunek pod względem
formalno-rachunkowym i zatwierdzała go do zapłaty, nie dokonywano trwale opisów
na odwrocie dowodów księgowych lecz dołączono je na oddzielnych kartkach);
Zarząd Fundacji nie występował w latach 2014-2016 do Rady Fundacji o wyrażenie
zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 50,0 tys. zł netto, mimo
że wymóg taki wynikał z zapisu § 18 lit. i Statutu Fundacji; natomiast w przypadku
wydatków na kwotę 171,2 tys. zł (faktura wewnętrzna nr 0008/2016 z 15.12.2016 r.
- Catering na szkolenie dla Animatorów w okresie IX-XII 2016 r.) koszt cateringu
rozliczono w kategorii "Inne koszty bezpośrednie", mimo że zgodnie z preliminarzem
kosztów bezpośrednich mogły one zawierać wyłącznie szkolenie koordynatorów
lokalnych i rozbudowę portalu internetowego.
(dowód: akta kontroli str. 737, 755-828)
Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Fundacji, odpowiedzialnego za powyższe
w okresie od 29.12.2015 r. do 29.03.2017 L, wynika m.in., że Zarząd w tym czasie
działał podobnie jak w latach ubiegłych - nie zaciągano kredytów i pożyczek na
kwoty powyżej 50,0 tys. zł, a zakupy środków czy zatrudnianie osób nie były
wcześniej wskazywane przez Radę Fundacji jako zaciąganie zobowiązań15.
(dowód: akta kontroli str. 3564-3587)
Jednak z zapisu § 18 lit. i statutu Fundacji nie wynika, że dotyczy tylko niektórych
wskazanych przez Prezesa Zarządu zobowiązań.
(dowód: akta kontroli str. 3426-3432)
Odnośnie ww. wydatków na catering z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynika,
że o szkoleniu także Animatorów MSiT zostało powiadomione w złożonej
28.11.2016 r. zmianie wniosku o dofinansowanie m.in. w tym zakresie, jednak
z zapisów § 2 umowy z Ministrem Sportu i Turystyki wynika, że ww. wniosek stanowi
załącznik do umowy, a jej zmiana jest dopuszczalna, gdy MSiT wyrazi na nią zgodę
(zgody nie wymagały przesunięcia niektórych kosztów, ale nie wprowadzenie
nowych).
(dowód: akta kontroli str. 452-453, 646-666, 2896-2899, 3523-3662)
3. Z rozliczeń końcowych projektów w latach 2014-2016 (przedstawionych MSiT
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ww. umów) oraz z zestawienia
finansowego rachunków (załącznik nr 10 do umów), wynikało, że ze środków MSiT
sfinansowano w poszczególnych latach koszty w wysokości odpowiednio 21.740,8
tys. zł, 21.814,6 tys. zł i 23.000,0 tys. zł. Kwota obrotów na koncie syntetycznym16
wynosiła w 2014 r. 21.977,9 tys. zł, w 2015 r. - 21.801,4 tys. zł i w 2016 r. 22.975,3 tys. zł, w tym wkład własny Fundacji (zaksięgowany na koncie

1. Regulamin organizacyjny Fundacji został przyjęty uchwałą nr 01/09/2016 Zarządu Fundacji z 01,09.2016 r.
15 Mimo podjętej próby, w trakcie kontroli NIK nie uzyskano wyjaśnień odpowiedzialnej za powyższe byłej Prezes Zarządu
Fundacji pełniącej tę funkcje w okresie od 18,12,2012 r. do 18,12,2015 r,
16 W lalach 2014 - 2015 konto: 510 - ,Animator- Moje Boisko Orlik 2012', w 2016: 520 - ,LAS 2016', a w 2017 r.: 512 - ,LAS
2017" i 528 ,LAS 2017",
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analitycznym17) odpowiednio 40,9 tys. zł, 3,6 tys. zł i 127,8 tys. zł. Powyższe
wskazuje, że w 2014 r. zaksięgowano w ramach AMBO kwotę o 196,2 tys. zł
wyższą niż wykazano w rozliczeniu przekazanym MSiT, natomiast w 2015 r. i 2016r.
zaksięgowano kwotę niższą niż wykazano w rozliczeniu przekazanym MSiT
odpowiednio o 16,8 tys. zł i 152,6 tys. zł. Ponadto z rozliczeń z MSiT wynikały inne
kwoty wkładu własnego Fundacji niż z zapisów księgowych, mianowicie:
- w 2014 r. - kwota 221,5 tys. zł (w kategorii kosztów bezpośrednich: usługi
ogółem: koszty promocji przedsięwzięcia, wsparcia logistycznego, działań
marketingowych i usług wydawniczych), podczas gdy na koncie AMBO "Wkład
własny" zaksięgowano kwotę 40,9 tys. zł;
- w 2015 r. - kwota 264,6 tys. zł (w kategorii kosztów bezpośrednich: usługi obce
ogółem: promocja przedsięwzięcia i działania marketingowe oraz kontrola
i monitoring), podczas gdy na koncie AMBO "Wkład własny" zaksięgowano 3,6
tys. zł;
- w 2016 r. - kwota 110,8 tys. zł (w kategorii kosztów bezpośrednich: inne koszty
bezpośrednie oraz w kategorii kosztów pośrednich), podczas gdy na koncie LAS
"Wkład własny" zaksięgowano 127,9 tys. zł.
W I półroczu 2017 r. zaksięgowano 5.183,4 tys. zł.
(dowód: akta kontroli str. 55-56, 77-111, 163, 198-239, 377-450, 667, 778,
970-971,990,1017-1018,1066,1084,1111-1170)
W trakcie kontroli nie było możliwości uzyskania wyjaśnień odpowiedzialnej za
powyższe byłej Prezes Zarządu Fundacji pełniącej tę funkcję w okresie od
18.12.2012 r. do 18.12.2015 r. W protokole kontroli MSiT z 05.11.2015 r. wskazano,
że w ewidencji księgowej zapisana była kwota wkładu własnego, której nie
uwzględniało rozliczenie z MSiT, a która była częścią kosztów projektu AMBO.
Łukasz Strzelecki Prezes Zarządu Fundacji nie posiadał wiedzy o przyczynach
niezgodności pomiędzy zapisami ewidencji księgowej a wydatkami rozliczonymi
w MSiT za lata 2014-2015. Z jego wyjaśnień wynika m.in., że nie uzgadniano
z biurem rachunkowym prowadzącym księgi Fundacji obrotów konta księgowego
po zakończeniu projektu w tym czasie. W przypadku rozliczenia 2016 r. różnica,
po odjęciu wkładu własnego Fundacji, dodaniu kwoty przeksięgowanej na środki
trwałe i różnic kursowych wynika - jak wyjaśnił Prezes - z błędnych zapisów w
rozliczeniu projektu (załącznik nr 6, 7, 9 i 10) i nieprzyjęcia przez MSiT korekty
sprawozdania (w którym kwota rozliczonych środków wyniosła 22.872,2 tys. zł).
(dowód: akta kontroli str. 667, 688, 723-724, 3588-3655)
Do zakończenia kontroli Fundacja nie zwróciła różnicy pomiędzy rozliczoną w MSiT
dotacją na projekt LAS w 2016 r. a ww. korektą sprawozdania i ewidencją księgową
w wysokości 127,8 tys. zł, która stanowi kwotę dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości.
(dowód: akta kontroli str. 3658, 3786-3798)
4. Projekty AMBO i LAS sfinansowano:
- kwotą 46.629,9 tys. zł w 2014 r., z tego 21.740,8
(46,6%), 24.667,6 tys. zł z budżetów j.S.t.18 (52,9%)
własnych Fundacji (0,5%);
- kwotą 47.079,2 tys. zł w 2015 r., z tego 21.814,6
(tj. 46,3%), 25.000,0 tys. zł z budżetów j.s.t. (53,1%)
własnych Fundacji (0,6%);

tys. zł ze środków MSiT
i 221,5 tys. zł ze środków
tys. zł ze środków MSiT
i 264,6 tys. zł ze środków

1/

W lalach 2014 i 2015 konto: 510-6 - ,Wkład własny" i 510-03 ,Wkład własny", a w 2016 r. 520-3 ,Wkład własny".
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-

kwotą 43.317,0 tys. zł w 2016 r., z tego 23.000,0 tys. zł ze środków MSiT
(53,2%), 20.206,2 tys. zł z budżetów j.s.t. (46,6%) i 110,8 tys. zł ze środków
własnych Fundacji (0,3%);
- kwotą 32.964,4 tys. zł w 2017 r.19, z tego 16.822,5 tys. zł ze środków MSiT
(51,0%), 15.945,6 tys. zł z budżetów j.s.t. (48,4%) z i 196,4 tys. zł ze środków
własnych Fundacji (0,6%).
(dowód: akta kontroli str. 668-669)

5. Fundacja nie osiągnęła dochodów z realizowanych projektów AMBO i LAS.
(dowód: akta kontroli str. 733-734, 2932-2938, 3523-3529, 3588-3655)

6. W kontrolowanym okresie osoby zaangażowane jako personel kluczowy przy
realizacji projektu Animator Moje Boisko Orlik 2012 a następnie projektu Lokalny
Animator Sportu pracowały w Fundacji na podstawie umowy o pracę, umowy
o dzieło, umowy zlecenia a także na podstawie powołania.
Spośród ośmiu osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie w 2015 r. Projektu
AMBO jako zasób kadrowy, pięć20 wykonywało swoje zadania na podstawie jednej
umowy (o pracę lub zlecenia), przy czym jedna z tych osób otrzymywała
wynagrodzenie projektowe w miesiącach od sierpnia do grudnia w ramach dodatku.
Z pozostałymi trzema osobami21 zostały natomiast podpisane w 2015 r. kilkakrotnie
krótkotrwałe umowy. Jeden z tych pracowników22, poza realizacją obowiązków
w ramach umowy o pracę, wykonywał wokresie od lipca do grudnia 2015 r.
dodatkowe zadania związane z Projektem w oparciu o umowę zlecenia. Inny
pracownik23 z którym Fundacja zawarła w kwietniu 2015 r. umowę o pracę
zatrudniony był wcześniej, tj. od stycznia 2015 r. na podstawie umowy cywilnej
(o świadczenie usług) - również w ramach realizacji projektu AMBO.
W zasobie kadrowym wymienionym we wniosku o dofinansowanie realizowanego
w 2016 r. projektu LAS znalazła się jedna z osób24 zatrudnionych wcześniej przy
Projekcie AMBO. Pozostały personel kluczowy liczył 10 osób. Oprócz członków
Zarządu Fundacji były to osoby zatrudnione na podstawie umów: o pracę,
o współpracy, zlecenia, o dzieło.
Z dokumentacji osobowej pracowników Fundacji wynikało, że kadra zatrudniona
przy obsłudze Projektów, posiadała kwalifikacje deklarowane we wnioskach
o dofinansowanie.
Cztery osoby spośród wskazanych jako personel kluczowy we wnioskach
o dofinasowanie Projektów realizowanych w 2017 r. (LAS i LAS - II edycja)25 były też
ujęte w kadrze zasadniczej realizującej Projekt LAS w 2016 r. Spośród osób
wchodzących w skład personelu obsługującego w 2015 r. projekt AMBO, jedna26
w dalszym ciągu jest pracownikiem Fundacji.
(dowód: akta kontroli str. 3202-3204, 3210-3290, 3291-3347)
7. Koszty realizacji przez Fundację projektów AMBO i LAS ze środków MSiT
(według rozliczeń przedstawionych
w MSiT) stanowiły w 2014 r. 98,8%
planowanych, w 2015 r. - 99,2%, w 2016 r. - 100%, a w I półroczu 2017 r. 28,4%
(w stosunku do planu rocznego).

i wskazana w umowach z 22.02.2017
r. (15.197,4
tys. zł) i z 06.06.2017
r. (1.625,1
tys. zł).

19

Kwota wnioskowana

20

Małgorzata Ch., Anna P., Faustyna T. Violetta D. Izabela D.

21

Marta B., Urszula S, Barbara W.

22

Barbara W.

Zl

Urszula S

24

Wioletta D.

25

Adam S., Katarzyna Q., Maciej U. i Jolanta M.
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Była Prezes Zarządu Fundacji złożyła MSiT wyjaśnienie odnośnie niewykorzystanej
w 2014 r. kwoty dotacji na projekt AMBO (259,2 tys. zł), z którego wynikało, że
oszczędności powstały w kategorii wynagrodzeń m.in. Animatorów - nie wszyscy
dopełnili obowiązków związanych z rozliczeniem ich pracy w Projekcie w związku
z czym nie było podstaw do wypłaty im wynagrodzenia.
W 2015 r. oszczędności powstały w kategorii kosztów wynagrodzeń Animatorów na kwotę 68,9 tys. zł oraz utrzymania i rozwoju nowych funkcji portalu "Nasz Orlik" 80,0 tys. zł.
(dowód: akta kontroli str. 53-54,163-164,450-451,637-638,641-642,671-673,704705,742)
Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki w latach
2015-2016, w uzasadnionych przypadkach można było dokonać przesunięcia
pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu kosztów pośrednich pokrywanych
z dotacji lub zwiększeń sumy kosztów ogółem do 20% wartości tych kosztów
(w 2014 r. zmiana umowy, niewykluczająca zmiany w zakresie kosztów pośrednich,
była możliwa wyłącznie za zgodą Ministra Sportu i Turystyki), natomiast Fundacjana żądanie Ministra Sportu i Turystyki - miała obowiązek pisemnego uzasadnienia
dokonanego przesunięcia lub zwiększenia27.
(dowód: akta kontroli str. 57-63,156-162,290-296,554-561,577-584)
Fundacja dokonała w badanym okresie przesunięć, a w 2016 r. także zwiększeń
planowanych wydatków ze środków MSiT na kwotę ogółem 1.249,9 tys. zł
(14,7 tys. zł w 2014 r., 18,5 tys. zł w 2015 r. i 1.169,7 tys. zł w 2016 r.)
w następujących kategoriach:
• w 2014 r. - w kosztach bezpośrednich: usługi ogółem: promocja przedsięwzięcia,
wsparcie
logistyczne,
działania
marketingowe,
usługi wydawnicze
wydatkowano o 14,7 tys. zł, tj. o 5,1%, więcej niż zaplanowano (290,0 tys. zł), co
było możliwe wskutek niższych wydatków na wynagrodzenia Animatorów
i stanowiło 0,07% wartości planu kosztów bezpośrednich pokrywanych z dotacji
(20.378,0 tys. zł);
• w 2015 r. - w kosztach pośrednich: zakup niezbędnego sprzętu, materiałów
i urządzeń biurowych - wydatkowano o 0,4 tys. zł, tj. o 1,2%, więcej niż
zaplanowano (33,6 tys. zł), koszty łączności i korespondencji - wydatkowano
o 5,6 tys. zł, tj. o 13,3%, więcej niż zaplanowano (42,0 tys. zł) i koszty
niezbędnych podróży służbowych - wydatkowano o 12,5 tys. zł, tj. o 83,3%,
więcej niż zaplanowano (15,0 tys. zł), co było możliwe głównie wskutek niższych
wydatków na wynagrodzenia osób obsługujących zadanie i stanowiło łącznie
3,1% wartości planu kosztów pośrednich pokrywanych z dotacji (588,6 tys. zł);
• w 2016 r. - w kosztach bezpośrednich: usługi obce: promocja przedsięwzięcia,
działania marketingowe - wydatkowano o 976,8 tys. zł, tj. o 386,9% więcej niż
zaplanowano (252,5 tys. zł), kontrola i monitoring - wydatkowano o 36,7 tys. zł,
tj. o 24,5% więcej niż zaplanowano (150,0 tys. zł), co było możliwe wskutek
niższych wydatków na wynagrodzenia Animatorów i stanowiło łącznie 1.013,5
tys. zł, tj. 4,7% wartości planu kosztów bezpośrednich pokrywanych z dotacji
(21.469,5 tys. zł); a w kosztach pośrednich - koszty związane z wynajmem
lokalu - wydatkowano o 30,0 tys. zł, tj. o 18,2% więcej niż zaplanowano (165,0
tys. zł), koszty realizacji procedury zamówień publicznych - wydatkowano o 48,8
tys. zł, tj. o 88,7% więcej niż zaplanowano (55,0 tys. zł), koszty niezbędnych
podróży służbowych - wydatkowano o 19,3 tys. zł, tj. o 35,1% więcej niż
zaplanowano (55,0 tys. zł) i wynagrodzenia osób obsługujących zadanie § 2 pkt 3-6 umowy Nr 2014/0002/0301/Sub.BIDS.lAO/KK z 28.02.2014 r., § 2 pkt 3-9 umowy Nr 2015/001010301/Sub.BIDS.SWD/1.7/MP z 26.02.2015 r. i § 2 pkt 3-9 umowy Nr 2016/0033/0301/Sub.BIDS.-SWD/9IMP,
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wydatkowano o 58,1 tys. zł, tj. o 5,8% więcej niż zaplanowano (995,0 tys. zł), co
stanowiło łącznie 156,2 tys. zł, 10,2% wartości planu kosztów pośrednich
pokrywanych z dotacji (1.530,5 tys. zł).
(dowód: akta kontroli str. 57-63,156-162,290-296,554-561,577-584)
Prezes Zarządu Fundacji ww. zmiany planowanych kosztów wyjaśnił m.in.
następująco:
• w 2014 r. zwiększenie kosztów promocji w stosunku do planu Fundacja
uzasadniała organizacją i przygotowaniem spotkania podsumowującego projekt
Nasz Orlik w formie uroczystej premiery filmu poświęconego Orlikom (koszty
wynajmu Sali i cateringu) oraz przygotowaniem i produkcją materiałów
promocyjnych programu AMBO (kalendarzy i broszur opisujących specyfikę
programu oraz dobre praktyki wypracowane na Orlikach w 2014 r. i obrane
kierunki zarządzania Orlikami (publikacje te kierowano do Animatorów i j.s.t.);
• w 2016 r. zwiększenia w kosztach bezpośrednich w zadaniu "Promocja
przedsięwzięcia, działania marketingowe" wynikały z wprowadzonych zmian
merytorycznych do programu LAS w porównaniu z AMBO (aktywność fizyczna
nieograniczająca się tylko do piłki nożnej i możliwości prowadzenia przez
Animatorów zajęć także poza Orlikiem). Ponadto odejście od stosowanych
wcześniej praktyk zaliczania do czasu pracy Animatorów prac porządkowych na
terenie Orlików, ponadmiesięczne opóźnienie w zakresie możliwości rozliczania
Animatorów i tym samym wypłacania im wynagrodzeń oraz zmiana przepisów
wymagająca oskładkowania umów cywilno-prawnych (Animatorzy w efekcie
otrzymali niższe wynagrodzenie niż w latach ubiegłych) doprowadziły do krytyki
w środowisku Animatorów. Aby zmienić negatywne nastawienie pojawiła się
konieczność
położenia
nacisku na budowanie
pozytywnych
relacji
z samorządami i Animatorami oraz podjęcia szeregu działań informacyjnopromocyjnych. Na stronie internetowej www.frkf.pl wprowadzono 91 informacji
w ramach działań promocyjnych projekt, których zadaniem było poprawić
wizerunek projektu i Fundacji jako Operatora. Ostatecznie zaksięgowano
w zadaniu Promocja przedsięwzięcia i działania marketingowe kwotę 1.201,5 tys.
zł, w zadaniu Kontrola, monitoring - 128,7 tys. zł, a koszty niezbędnych podróży
służbowych - 4,8 tys. zł (korekta wskazana w punkcie 3 wystąpienia).
(dowód: akta kontroli str. 3630-3635)
Z wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu Fundacji28 wynika m.in., że zmiany do planu
wydatkowania środków (wszystkie dokumenty projektowe) były przekazywane
w MSiT na spotkaniu w listopadzie 2016 r., ale bez potwierdzenia odbioru.
(Powyższe potwierdziła Koordynator Finansowy w Fundacji, która uczestniczyła
w tym spotkaniu). Przekroczenia wynikają jego zdaniem, z nieporozumienia z MSiT,
które nie uznało odbioru dokumentacji za formalnie złożenie aktualizacji
dokumentacji.
(dowód: akta kontroli str. 3564-3578, 3656-3662)
Istotne zmiany w grupach wydatków29 polegały na wzroście kosztów:
- w 2015 r. (w stosunku do 2014 r.) w kategorii kosztów bezpośrednich
pt. "Promocja przedsięwzięcia" - koszty wyniosły 443,2 tys. zł, tj. 145,5% takich
kosztów z 2014 r. (304,7 tys. zł), co, jak wyjaśnił Prezes Zarządu Fundacji mogło
być spowodowane zmianą struktury zarządzania działaniami w zakresie promocji
projektu AMBO - zatrudniono pracownika na stanowisku Koordynatora promocji
i komunikacji (wydatek 99,0 tys. zł rocznie) i pracownika zajmującego się public
relations (wydatek 60,0 tys. zł rocznie);
28

od 29.12.2015 do 29.03.2017

29

Za takie przyjęto zmiany powyżej 10% w stosunku do roku poprzedniego.

r.
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- w 2016 r. (w stosunku do 2015 r.) w kategorii kosztów bezpośrednich
pt. "Promocja przedsięwzięcia", które wyniosły 1.229,3 tys. zł, tj. 277,3% tych
kosztów z 2015 r. (443,2 tys. zł), "Inne koszty bezpośrednie" - 800,6 tys. zł,
tj. 207,7% kosztów w tej kategorii w 2015 r. (385,4 tys. zł) oraz w kategorii
kosztów pośrednich: "Wynajem lokalu"- koszty wyniosły 195,0 tys. zł, tj. 704%
tych kosztów z 2015 r. (27,7 tys. zł), "Niezbędny sprzęt, materiały i urządzenia
biurowe" - 170,5 tys. zł, tj. 501,5% takich kosztów z 2015 r. (34,0 tys. zł);
"Niezbędne podróże służbowe" - 74,3 tys. zł, tj. 270,2% tych kosztów z 2015 r.
(27,5 tys. zł); "Koszty realizacji procedury zamówień publicznych" - 103,8 tys. zł,
tj. 1996,2% takich kosztów z 2015 r. (5,2 tys. zł) i "Wynagrodzenia osób
obsługujących zadanie" - 1.053,1 tys. zł, tj. 247,2% takich kosztów z 2015 r.
(426,0 tys. zł). Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynika, że wzrost kosztów
był spowodowany przede wszystkim zmianami, które wprowadzono do założeń
merytorycznych projektu LAS.
(dowód: akta kontroli str. 25-645, 671-673, 688-791, 3619, 3564-3578, 3633-3635)
W przesłanym do MSiT piśmie z 13.07.2016 r. Koordynator Projektów w Fundacji
wskazał m.in. zmiany (różnice programowe) w projekcie LAS w stosunku do AMBO,
które dotyczyły możliwości prowadzenia zajęć poza Orlikiem, np. na sali sportowej,
basenie, czy w parku, multidyscyplinarności (nie tylko piłka nożna), braku
możliwości rozliczania przez Animatora osobno zajęć finansowanych przez j.s.t.,
przez co nie mógł rozliczać prac porządkowych czy remontowych na Orliku.
(dowód: akta kontroli str. 3676-3677)

8. Fundacja dofinansowała z kosztów bezpośrednich kontrolowanych projektów
wynagrodzenia Animatorów30:
- 3.378 pracujących w 2014 r. na 2.237 Orlikach na łączna kwotę 19.937,9 tys. zł
brutto (średnio miesięcznie 1,0 tys. zł na jednego Orlika - przez 9 m-cy);
- 3.633 pracujących w 2015 r. na 2.235 Orlikach - na kwotę 19.935,3 tys. zł brutto
(średnio miesięcznie 1,0 tys. zł na jednego Orlika - przez 9 m-cy);
- 3.554 pracujących w 2016 r. na 2.207 Orlikach - na kwotę 18.941,4 tys. zł brutto
(średnio miesięcznie 1,0 tys. zł na jednego Orlika - przez 9 m-cy);
- 2.584 pracujących w 2017 r. na 1.686 Orlikach - na kwotę 4.665,5 tys. zł brutto
(średnio miesięcznie 1,1 tys. zł na jednego Orlika - 3 m-ce31).
(dowód: akta kontroli str. 66, 674)
W związku z utratą w 2016 r. zdolności funkcjonowania Generatora Obsługi Projektu
wynagrodzenia Animatorów za kwiecień 2016 r. mogły zostać wypłacone dopiero
od 14 czerwca 2016 r., tj. z ponad miesięcznym opóźnieniem, kiedy możliwość
elektronicznego rozliczania pracy na Orliku została przywrócona.
Stwierdzone w 2016 r. przypadki opóźnienia wypłat wynagrodzeń 11 Animatorom,
przekraczające jeden miesiąc (od 32 do 96 dni), były skutkiem - jak wynika
z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji - przesyłania rachunku/faktury do Fundacji
w terminie późniejszym niż data wystawienia dokumentu lub braku terminowego
rozliczenia Animatora w Generatorze Obsługi Projektu, ij. potwierdzonego przez
j.s.t. raportu Animatora z wykonanych zadań w danym miesiącu.
(dowód: akta kontroli str. 776, 3645-3646)
W okresie objętym kontrolą z roszczeniem na kwotę 0,5 tys. zł w stosunku do
Fundacji wystąpił jeden Animator (postępowanie sądowe w toku).
(dowód: akta kontroli str. 1271-1322,3524)
II

nie więcej niż 50% kwoty wynagrodzenia brutto

Wypłaty na podstawie umowy z 22.02.2017 r. (15.197,4 tys. zł) dotyczyły 1.462 Orlików. W I półroczu 2017 r. nie były
dokonywane wypłaty wynagrodzeń na podstawie umcwy z 06.06.2017 r. (1.625.1 tys. zł) dotyczącej 224 Orlików.
31
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Fundacja informowała Animatorów o dofinansowaniu zadania przez MSiT na
warunkach określonych w umowach z Ministrem Sportu i Turystyki, m.in. o celach
i priorytetach projektu w kolejnych latach (wskazanych w regulaminie zadania załącznik nr 4 do umów z MSiT).
(dowód: akta kontroli str. 1323-1412)
9. Spośród 81 wybranych miesięcznych wynagrodzeń Animatorów32 wypłaconych w
czerwcu w latach 2014-2017 na łączną kwotę wynagrodzenia brutto 62,7 tys. zł
(51,8 tys. zł netto) wszystkie zostały udokumentowane umowami zlecenia i listami
płac zatwierdzonymi przez osoby odpowiedzialne (Prezesa Zarządu Fundacji).
(dowód: akta kontroli str. 675-677,1413-1498,1762-1777)
10. W latach 2014-2017 (I półrocze) Fundacja sfinansowała i rozliczyła w projekcie
AM80 i LAS wynagrodzenia 265 pracowników i współpracowników, z tego 74 w 2014 r. (zawarto 70 umów z pracownikami, których wynagrodzenie rozliczono jako
koszty pośrednie AM80), 96 - w 2015 r. (zawarto 22 umowy z pracownikami,
których wynagrodzenie rozliczono jako koszty pośrednie AM80), 68 - w 2016 r.
(zawarto 93 umowy z pracownikami, których wynagrodzenie rozliczono jako koszty
pośrednie LAS) i 27 - w 2017 r. (i półrocze) - zawarto 45 umów z pracownikami,
których wynagrodzenie rozliczono jako koszty pośrednie LAS33.Dotyczyły realizacji
zadań takich jak m.in. projekty graficzne na potrzeby portalu, przygotowanie
raportów zbiorczych z monitoringów, obsługa kadrowa, obsługa telefoniczna
uczestników, organizacja spotkania podsumowującego działania monitoringowe,
przygotowanie prezentacji, testowanie aplikacji informatycznej, przygotowanie
raportów badawczych, przeprowadzenie monitoringu na Orlikach, przygotowanie
ankiety, przygotowanie dokumentacji kadrowej, przygotowanie kwestionariusza
badawczego, przygotowanie scenariusza badawczego, przygotowanie raportu
z desk research zagranicznych dobrych praktyk, realizacja kodu informatycznego,
redakcja i przygotowanie graficzne materiałów, merytoryczne sprawdzenie
wniosków, wykonanie raportu badawczego, stworzenie zestawu narzędzi badawczomonitorujących i tworzenie informacji do publikacji na portal Nasz Orlik.
(dowód: akta kontroli str. 1499-1501)
11. Prowadzony obecnie spór przed Sądem Pracy związany z realizowanymi
Projektami opisano w punkcie 8 wystąpienia pokontrolnego.
12. W latach 2014-2016 w realizowanych projektach AM80 i LAS, Fundacja

wydatkowała w zaliczonej do kosztów pośrednich kategorii "podróże służbowe"
32 Wydatki na Animatorów z pięciu urzędów gmin z województwa pomorskiego, które, według wskazania FRKF, otrzymały
największe dofinansowanie w danym roku (Trzebielino, Sierakowice, Trąbki Wielkie, Bobowo i Dzierzgoń) oraz następujących
gmin objętych niniejszą kontrolą NIK: Urząd Gminy Bobrowniki, Urząd Gminy w Dobrczu, Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
Urząd Gminy Biskupice, Urząd Gminy Brzeżnica, Urząd Gminy Czemich6w, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina, Urząd Miasta Luboń, Urząd Miejski w Halinowie, Urząd Gminy Jablonna, Urząd Gminy
w Klembowie i Urząd Gminy Dziadowa Kłoda.
33 W 2014 r. były to wynagrodzenia m.in. na stanowiskach: dyrektor projektu, koordynator finansowy, koordynator kadrowofinansowy, koordynator zespołu ds. kontaktu z uczestnikami projektu, koordynator ds. monitoringu i badań, dyrektor portalu
Nasz orlik, pracownik działu administracji projektu, senior developer, specjalista w zespole help-desk, specjalista ds. kontaktów
z uczestnikami, starszy programista, specjalista ds. badań. Odpowiednio w 2015 r. - koordynator finansowy, koordynator
kadrowo-finansowy, koordynator zespołu ds. kontaktu z uczestnikami projektu, specjalista ds. koordynacji projektu, specjalista
ds. administracji, specjalista ds. kadrowych, obsługa telefoniczna (help-desk) i /lub e-mailowa uczestników projektu, realizacja
procedury zamówień publicznych i przygotowanie rozliczeń podatkowych. W 2016 r. - koordynator ds. finansowych,
specjalista ds. finansów i płac, specjalista ds. finansów i kadr, specjalista ds. kadr i płac, wsparcie działu kadr, specjalista ds.
obsługi i help-desk, pracownik działu administracji projektu, realizacja projektów sportowych, mery10ryczny nadzór nad
projektem, ustalanie planów pracy, budżetów i sprawozdań mery10rycznychw zakresie projektu, obsługa zleconych zakupów
w projekcie, w tym zamówień publicznych, wsparcie organizacji konferencji, mery10rycznesprawdzenie wniosków, działania
marketingowe w mediach społecznościowych i koordynacja przeprowadzonych testów sprawnościowych. W 2017 r. koordynator nadzoru i kontroli, koordynator finansowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi mediów, specjalista
ds. promocji i obsługi help-desk, specjalista ds. administracji i obsługi help-desk, specjalista ds. obsługi heip-desk oraz
sekretariatu biura projektu, wykonanie prac zw. z pracami organizacyjnymi, administracyjnymi, promocją, i marketingiem,
specjalista ds. techniczno-informatycznych, specjalista ds. obsługi help-desk, specjalista ds. szkoleń, zamówień i obsługi helpdesk i przygotowanie do realizacji projektu.
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ogółem kwotę 63,6 tys. zł, z tego w 2014 r.- 32,0 tys. zł, w 2015 r. - 27,5 tys. zł,
a w 2016 r. - 4,1 tys. zł.
Z tytułu wystawionych Poleceń odbycia delegacji Fundacja poniosła w tym okresie
wydatki w wysokości odpowiednio: 15,8 tys. zł, 9,3 tys. zł i 0,9 tys. zł, natomiast
pozostałe koszty wyjazdów służbowych obejmowały wydatki poniesione przez
Fundację m.in. na zakup biletów PKP i PKS, opłaty za przejazdy autostradą i noclegi
w hotelach dla osób uczestniczących w realizacji ww. Programów.
Dodatkowo w 2016 r. Fundacja rozliczyła wydatki związane z podróżami służbowymi
w wysokości 86,3 tys. zł w kosztach bezpośrednich Programu LAS, z czego kwota
5,4 tys. zł dotyczyła Poleceń odbycia delegacji, 14,4 tys. zł - rachunków za hotele,
biletów PKS I PKP oraz paragonów fiskalnych za przejazd autostradą rozliczonych
poza delegacjami służbowymi, a 66,5 tys. zł - kosztów wynikających z ewidencji
przebiegu pojazdu służbowego.
W kontrolowanych latach w Fundacji obowiązywały dwa kolejne Regulaminy
Delegacji Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. jeden w okresie od 1 marca 2014 r.
do 28 stycznia 2016 r. oraz obecny, który wszedł w życie z dniem 29 stycznia
2016 r. Wabu
Regulaminach określone zostały zasady odbywania delegacji
krajowych i zagranicznych. Załącznikami do Regulaminu z 2014 r. były druki
,,Polecenia odbycia delegacji" (zał. 1) ewidencja przebiegu samochodu prywatnego
w podróży służbowej (zał. 2) oraz druk rozliczenia kosztów delegacji (zał. 3).
Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Delegacji Fundacji z 2014 r. Polecenie odbycia
delegacji powinno zawierać osiem niezbędnych elementów, tj.: imię i nazwisko
delegowanego, nazwę miejscowości, do której pracownik jest delegowany, cel
podróży, czas trwania delegacji, określenie środka transportu, podpis i stanowisko
osoby zlecającej wyjazd, podpis delegowanego oraz numer ewidencyjny polecenia.
Ponadto w myśl zapisu § 5 ww. Regulaminu, Polecenia odbycia delegacji miały być
rejestrowane w Ewidencji delegacji służbowych, a każdemu z tych druków należało
nadać kolejny numer ewidencyjny. Fundacja nie posiadała książki ewidencji
(rejestru) delegacji służbowych za 2015 r., niemniej na będących w posiadaniu
Fundacji Poleceniach odbycia delegacji w roku 2015 widniała numeracja od 1 do 52,
z czego 36 poleceń podróży dotyczyło realizacji projektu AMBO, a 16 - innych
realizowanych w tym okresie programów (np. Akademia Animatora).
Na podstawie 11 wybranych losowo w trakcie kontroli Poleceń odbycia delegacji
w 2015 r.34 przez pracowników uczestniczących w projekcie AMBO stwierdzono, że
zostały one wydane na druku zgodnym z określonym w Regulaminie z 2014 r.
Spośród analizowanych Poleceń osiem zostało podpisanych przez zlecającego
wyjazd, natomiast na trzech drukach (nr: 30/2015, 35/2015, 36/2015) nie było daty
i podpisu osoby zlecającej podróż. W przypadku jednej delegacji (nr 12/2015)
brakowało podpisu osoby delegowanej. W Poleceniach odbycia podróży określono
miejsce pracy delegowanego, stanowisko, cel podróży (z wyjątkiem delegacji
nr 30/15), środek transportu, datę wyjazdu i powrotu, natomiast w trzech
poleceniach (nr: 12/2015, 16/2015,35/2015) nie wskazano przewidywanego kosztu
delegacji.
Rozliczenia ww. 11 delegacji (tzw. "Raporty wydatków") udokumentowane zostały
dowodami księgowymi w postaci faktur, paragonów i biletów, przy czym w trzech
załączonych do delegacji Raportach wydatków (dat. delegacji nr 3/2015, 14/2015,
30/2015) wykazane zostały i rozliczone kwoty wyższe niż to wynikało z rzeczywistej
ceny jednostkowej biletu.
Od 2016 r. w Fundacji prowadzona była Ewidencja delegacji służbowych w systemie
elektronicznym. Rejestr poleceń odbycia delegacji za rok 2016 objął 74

34

Polecenia nr: 3/2015,10/2015,12/2015,14/2015,15/2015,

16/2015, 19/2015, 3012015, 35/2015, 36/2015 i 47/2015.
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pracowników, z czego 50 delegacji dotyczyło zadań realizowanych w ramach
projektu LAS.
(dowód: akta kontroli str. 3348-3365, 3366, 3367-3425)
13. Fundacja w latach 2014-2017 (I półrocze) promowała aktywność fizyczną
w różnych grupach wiekowych (wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów)
woparciu o współpracę z Animatorami (zapewniającymi animację sportową),
których liczba wyniosła 3.378 osób w 2014 r., 3.633 w 2015 r., 3.554 w 2016 r.
i 2.584 w 2017 r. (I półrocze) oraz współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego lub podmiotami przez te jednostki upoważnionymi (odpowiednio 2.237, 2.235, 2.207, 1.686), które zarządzały Orlikami. Do głównych obowiązków
Animatora należała organizacja zajęć sportowych, przeprowadzanie testów
sprawnościowych, współpraca z klubami sportowymi i współorganizacja imprez
i zawodów sportowych na Orlikach. W realizacji projektu AMBO i LAS uczestniczyli
również wolontariusze (4.464 w 2014 r., 5.635 w 2015 r. i 4.834 w 2016 r.). W latach
2014-2016 odnotowano - odpowiednio - 23.767.824, 30.501.569 i 17.710.433
uczestników zajęć, głównie dzieci w różnych grupach wiekowych (liczono każde
wejście). Liczba uczestników w 2015 r. wzrosła o 28,3% w stosunku do roku
poprzedniego i zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych.
Dane za 2016 r., jak wynika z wyjaśnień Prezesa Zarządu, ze względu na budowę
nowego systemu informatycznego w Fundacji były niepełne - Generator Obsługi
Projektów w początkowej fazie LAS (do czerwca 2016 r.) nie działał poprawnie
i opcja zliczania uczestników zajęć była wyłączana. Z upoważnienia Prezesa
Zarządu Fundacji Dyrektor Zarządzający Fundacji wyjaśnił ponadto, że w latach
2014-2015
Animatorzy
mieli
możliwość
wyboru
grup
priorytetowych
(w szczególności dzieci i młodzież, rodziny i niepełnosprawni). Natomiast w 2016 r.
i w 2017 r. MSiT nie zakładało podziału na grupy priorytetowe - Projekt LAS został
sfinansowany w ramach ministerialnego programu "Sport Wszystkich Dzieci"
adresowanego do dzieci i młodzieży. Ww. dane za 2016 r. dotyczyły zatem liczby
wejść dzieci i młodzieży na Orliki.
(dowód: akta kontroli str. 66-76, 165-197, 298-375, 712-713, 1323-1498,
1576-1673,1762-1777,3605,3658)
W latach 2014-2015 i od 1/ półrocza 2016 r.35 Fundacja dysponowała infrastrukturą
internetową do zarządzania Animatorami pracujących na Orlikach, która umożliwiła
przeprowadzenie rekrutacji osób i j.s.t. (elektroniczne składanie wniosków),
generowanie
rachunków oraz rozliczanie miesięczne Animatorów.
Rolę
informacyjną pełniła strona internetowa Fundacji znajdująca się pod adresem
www.frkf.pl. Na stronie internetowej Fundacji brak było jednak ogólnodostępnej
informacji o poszczególnych uczestniczących w projekcie AMBO i LAS Orlikach.
(dowód: akta kontroli str. 66-76,165-197,298-375,1532-1575,3523-3529)
14. W 2014 r. prowadzony w Fundacji monitoring realizacji projektu AMBO polegał
m.in. na przeprowadzeniu 2.214 wywiadów telefonicznych i 1.500 ankiet
internetowych
m.in. z Animatorami według wystandaryzowanego
wzoru
obejmującego kluczowe obszary funkcjonowania boisk, a także wizyt monitorującobadawczych zrealizowanych na 14 Orlikach przez pracowników Fundacji, na 34 przez Animatorów-ekspertów, na 115 - przez partnerów Fundacji i na 202 - przez
innych badaczy.
W 2015 r. monitoring realizacji AMBO objął m.in. 1.434 ankiet internetowych
Animatorów (pytania dotyczyły warunków pracy, użytkowników Orlika, jego
wykorzystania oraz przygotowania i motywacji Animatora) i 137 wywiadów w terenie

35

w związku z problemami technicznymi w I półroczu 2016 r.
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dotyczących 31 Orlików - przeprowadzonych
przez pracowników Fundacji
i zewnętrznych badaczy. Przeprowadzono 450 kontroli pracy Animatorów na
Orlikach.
W 2016 r. monitoring objął m.in. 47 spotkań powołanych koordynatorów
makroregionalnych
i Animatorów-ekspertów
z Animatorami
we wszystkich
województwach w zakresie sposobu pracy w projekcie. Przeprowadzono kontrolę
970 Orlików.
Koszty monitoringu zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji i wynosiły:
w 2014 r. - 363,4 tys. zł (stanowiły część kosztów pośrednich), w 2015 r. - 282,6
tys. zł (stanowiły część kosztów bezpośrednich), w 2016 r. - 186,7 tys. zł (stanowiły
część kosztów bezpośrednich) i w I półroczu 2017 r. - 13,5 tys. zł (łącznie
ewaluacja, monitoring i kontrola realizacji projektu)36.
(dowód: akta kontroli str. 66-76, 165-197, 298-375,1674-1731)
Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji wynika, że efekty działań z zakresu
monitoringu były nieodłącznym elementem prowadzonych działań ewaluacyjnych
(opisane poniżej w punkcie 15). Uzyskane wyniki monitoringów Fundacja wzięła pod
uwagę przy złożeniu oferty oraz późniejszej realizacji projektu w każdym z kolejnych
lat, a także przekazała je MSiT celem uwzględnienia przy ogłaszaniu corocznych
konkursów na operatora dofinansowania pracy Animatorów.
(dowód: akta kontroli str. 3523-3529)
15. W latach 2014-2016 ewaluacja realizowana była przez podmioty zewnętrzne
mające doświadczenie w tym zakresie (w 2014 i 2015 r. przez Uniwersytet
Warszawski, a w 2016 r. - przez firmę MRC Consulting). Koszty ewaluacji w całości
zostały sfinansowane z dotacji i wyniosły 185,2 tys. zł w 2015 r., 80,0 tys. zł
w 2016 r. i 13,5 tys. zł w 2017 (I półrocze).
Z ewaluacji wynikało m.in., że Animatorzy byli zaangażowani w swoją pracę i dbali
o Orliki, które cieszyły się dużą frekwencją zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym; mała
dostępność Orlików dla grup mniej aktywnych sportowo - współpraca z seniorami
i organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych stanowi wyzwanie.
(dowód: akta kontroli str. 189, 1576-1673)
16. Fundacja realizowała postanowienia
zawarte w Regulaminie
naboru
i sprawdzała ich wypełnianie przez Animatorów m.in. prowadząc badania pracy na
Orlikach i poprzez kontrole, o których mowa w § 11 i §12 Regulaminu (opisane
w punkcie 14 wystąpienia pokontrolnego).
(dowód: akta kontroli str. 1323-1501)
17. Dokumentacja sprawozdawczą
i rozliczeniową dotyczącą realizowanych
w kontrolowanych latach projektów, Fundacja przekazała do MSiT za 2014 r. i 2015
r. w wymaganym terminie, natomiast rozliczenie za 2016 r. - w dniu 06.02.2017 r.,
po uzyskaniu zgody MSiT.
Rozliczone (wykorzystane przez Fundację) środki z dotacji na realizację projektów
AMBO w 2014 r. i 2015 r. oraz LAS w latach 2016 i 2017 (I półrocze) wynosiły
odpowiednio 21.740,8 tys. zł, 21.814,6 tys. zł, 23.000,0 tys. zp7 i 4.769,0 tys. zł
(4.758,6 tys. zł z pierwszej i 10,4 tys. zł z drugiej umowy z MSiT 2017 r.).
Odpowiednio: 1,7%;1,3%;0,8%i 0,2%otrzymanej dotacji. W
stanowiła 73,1%dotacji zaplanowanej w roku poprzednim.
:Jj

2017r. łączna zaplanowana kwota dotacji na projekt LAS

rr M8iT pismem z 23.02.2017
r. poinformowało Fundację, że sprawozdanie za 2016r. zostało przyjęte w części finansowej na
kwotę 21.410.898,18
zł. Pozostałą kwotę (1.589.101,82
zł) uznano za wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
wynikające z dokonania nieuzgodnionych z MSiT przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami zał. nr 6 do umowy (na
łączną kwotę 1.128.430,49
zł) i wynikające z braku zasadności poniesienia kosztów, w tym na kontrolę i monitoring i za
wynagrodzenia koordynatorów lokalnych (na łączną kwotę 460.671,33
zł). Do dnia kontroli Fundacja nie dokonała zwrotu ww.
środków, mimo, że została zobowiązana do jego dokonania w terminie do 17.06.2017
r. Z pisma Fundacji z 29.06.2017
r.
stanowiącego odpowiedż na zalecenia pokontrolne wynika, że Zarząd Fundacji kwestionuje zasadność zwrotu ww. środków
z uwagi na odmienną interpretację umowy dotacyjnej.
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W dniu 15.01.2015 r. Fundacja

dokonała

zwrotu na konto MSiT niewykorzystanych
środków
z dotacji w kwocie 259,2 tys. Zp8, a 15.01.2016 r. - zwrotu
niewykorzystanej
części dotacji na projekt AMBO w 2015 r. w wysokości 185,4 tys.
ZP9. (Przyczyny
niewykonania
planowanych
wydatków
opisano w punkcie 7
wystąpienia pokontrolnego).
(dowód: akta kontroli str. 55, 152, 163-164,450-453,637,641,668-669,678-687,

741-742,761-766,775-792,804,3618-3619)
Pismem z 23.02.2017 r. MSiT poinformowało
Fundację, że sprawozdanie
z realizacji
Projektu za 2016 r. zostało przyjęte w części finansowej na kwotę 21.410.898,18 zł,
a pozostałe środki wykazane w rozliczeniu w wysokości 1.589.101,82 zł uznano za
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem,
w związku
z niedokonaniem
uzgodnienia z MSiT dotyczącego
przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami
(1.128.430,49 zł) i niezasadnym
poniesieniem
kosztów,
m.in. na kontrolę
i monitoring i na wynagrodzenia
koordynatorów
lokalnych (460.671,33 zł). Do dnia
zakończenia
kontroli Fundacja, pomimo że została zobowiązana
przez MSiT, nie
dokonała zwrotu ww. środków. W wystąpieniu
pokontrolnym
MSiT z 30.05.2017 r.
Minister Sportu i Turystyki wniósł o zwrot środków z tytułu wykorzystania
dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem,
a w dniu 23.08.2017 r. Zarząd Fundacji otrzymał
decyzję MSiT (z 18.08.2017 r.), na podstawie której Fundacja została zobowiązana
do zwrotu kwoty dotacji w wysokości 1.760,4 tys. zł.
(dowód: akta kontroli str. 452-453, 796-829, 3786-3798)
Fundacja nie zgłaszała
MSiT nieścisłości
w sformułowaniu
umów w zakresie
dokonywania
przesunięć w ramach kosztów bezpośrednich
i w ramach kosztów
pośrednich, gdyż - jak wyjaśnił z upoważnienia
Prezesa Zarządu Fundacji Dyrektor
Zarządzający
- zdaniem Fundacji zapis w umowach był jednoznaczny
- można było
w tym zakresie dokonywać przesunięć.
(dowód: akta kontroli str. 3660)
18. Rada Fundacji działała jako organ Fundacji na podstawie obowiązującego
od
dnia od 26 marca 2014 r.40 Statutu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie
z postanowieniami
Statutu zawartymi w Rozdziale 5 w składzie Rady mogło być od
3 do 5 członków Uednego powoływał Minister Skarbu Państwa,41 a pozostałych
Minister
Sportu i Turystyki),
a kadencja
członka
Rady trwała 3 lata. W
kontrolowanym
okresie, pomimo częstych zmian osobowych
Rady, każdorazowo
składała się ona z 3 osób. W myśl § 16 Statutu Rada Fundacji pracować miała na
posiedzeniach
zwoływanych
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Faktyczną działalność Rada Fundacji rozpoczęła z dniem 17 paździemika
2014 r.,
42
tj. po wpisaniu jej członków
do Krajowego
Rejestru Sądowego
(dalej: KRS).
Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji zwołanym w dniu 2 grudnia 2014 r., które
odbyło
się
w siedzibie
MSiT,
dokonano
wyboru
przewodniczącego
38 Ponadtow wynikukontroliprzeprowadzonej
przezMSiTw zakresierealizacjiprojektuAMBOw 2014r. Fundacjazostała
zobowiązanadozwrotudotacjipobranejw nadmiemejwysokościw łącznejkwocienależnościgłównej8.887,80zł (8.097,40zł
dol.zakupuzestawukomputerowego- środkatrwałego,tj. składnikarzeczowychaktywówtrwałycho przewidywanymokresie
ekonomicznejużytecznościdłuższymniżjedenrok,podczasgdyumowadotacyjnazostałazawartanaokreskrótszyniżjeden
rok; 500,0zł dol. zakupuusługicateringoweji 290 zł - usługigastronomicznej,które nie zostałyzaplanowanew grupie
kosztówpośrednichwskazanychw załącznikudo umowy,zatemwydatkowanieich stanowiłojej naruszenie.Fundacja
dokonałazwrotuww.środkóww kwocie8.899,80zł (wtym12złstanowiłyodsetki)w dniu10.11.2015r.
39 Ponadtow wynikukontroliprzeprowadzonej
przezMSiTw zakresierealizacjiprojektuAMBOw 2015r. Fundacjazostała
zobowiązanado zwrotudotacji pobranejw nadmiemejwysokościw kwocienależnościgłównej2.959,5zł (stwierdzono
wykorzystanie dotacji na konsumpcję, wyżywienie oraz usługi gastronomiczne,czego umowa z MSiT Nr
2015/0010/0301/Sub.BIDS.-SWD/1.7IMP
nie przewidywała).Fundacjadokonałazwrotuww. środkóww kwocie3.235,5zł
(wtym276złstanowiłyodsetki)w dniu10.10.2016r.
«I Zgodniez § 21statutu- obowiązuje
onoddniazarejestrowaniaw KRS.
41 ObecnieMinisterprzyKPRM.
42 DianaDębowczyk
(powołana26.08.2014r.-przezMSiT),TomaszDąbrowski(powołany24.04.2014r.-przezMSiT),Michał
FarmasvelKról(powołany6.04.2014r.- przezMinistraSkarnuPaństwa).
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wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady43. Ponadto uchwałą nr 2/RF/2014 przyjęto
Regulamin pracy Rady Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: "Regulamin pracy
FRKF"), określający zasady funkcjonowania Rady. Regulamin został zatwierdzony
przez Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki,
poprzez złożenie w maju 2015 r. oświadczenia woli.
W § 7 ust. 1 Regulaminu pracy RFRKF określono kompetencje Rady - do jej zadań
należało w szczególności: zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji,
w tym finansowych, ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności
Fundacji, udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków, sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu, a także
wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość
50 tys. zł netto.
W kontrolowanym okresie skład Rady Fundacji ulegał wielokrotnie zmianom.
W październiku 2015 r. z prac w Radzie Fundacji zrezygnowała Diana Dębowczyk44,
a w dniu 30 grudnia 2015 r. w jej miejsce Minister Sportu i Turystyki powołał na
okres trzyletniej kadencji Ryszarda Krzeszowiaka. W czerwcu 2016 r. rezygnację z
członka Rady złożył jej Przewodniczący (Michał Farmas vel Król), a od 5 lipca 2016
r. Minister Sportu i Turystyki powołał na jego miejsce Pawła Pachoła, który został
wybrany w dniu 6 lipca 2016 r. przez Radę Fundacji na stanowisko
Przewodniczącego Rady45. W dniu 19 lipca 2016 r. Minister Sportu i Turystyki
odwołał kolejnego członka Rady Ryszarda Krzeszowiaka, powołując jednocześnie
do Rady Fundacji Piotra Szulca.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. z członkostwa w Radzie Fundacji zrezygnował Tomasz
Dąbrowski., a od dnia 27 marca 2017 r. Piotr Szulc., który pisemnie poinformował
Ministra Sportu i Turystyki o rezygnacji z uwagi na niezapewnienie możliwości
uczestniczenia w spotkaniach Rady FRKF. W związku z rezygnacją dwóch
członków Rady Fundacji46, Minister Sportu i Turystyki powołał w dniu 12 kwietnia
2017 r. w skład Rady Fundacji Mariusza Kowalczyka i Macieja Pliszkę. Wszyscy
aktualni członkowie Rady powołani zostali zatem przez ministra sprawującego
nadzór nad Fundacją.
W myśl § 18 ust. 2 Statutu Rada sporządzać miała roczne sprawozdania ze swojej
działalności i przedkładać je Fundatorowi oraz Ministrowi Sportu i Turystyki.
Fundacja była w posiadaniu sprawozdań z działalności Rady za 2014 r. i 2016 r., nie
posiadała natomiast sprawozdania z działalności Rady FRKF w 2015 r.
Z przekazanego Ministrowi Sportu i Turystyki w dniu 24 lutego 2015 r.
Sprawozdania z działalności Rady Fundacji w 2014 r. wynikało, że nadzór Rady nad
realizowanymi w tym okresie przez Fundację zadaniami publicznymi, w tym m.in.
Programem AMBO sprawowany był w pierwszym roku jej działalności w bardzo
niewielkim zakresie.
Wśród planowanych zadań na 2015 r. Rada wskazała m.in. zatwierdzenie: Planu
Fundacji na 2015 r., sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za
2014 r.
W Sprawozdaniu z działalności Rady FRKF w 2016 r.47 zamieszczone zostały
wyłącznie informacje o osobach pełniących w wymienionym okresie funkcje
członków Rady oraz o przyjęciu przez Radę Fundacji łącznie 13 uchwał.
Sprawozdanie podpisane zostało przez Przewodniczącego Rady i nie zawierało
natomiast żadnych informacji wskazujących na sprawowanie przez Radę FRKF
nadzoru nad realizacją zadań określonych w umowie o dofinasowanie realizacji
43

uchwała Rady nr 1/RF12014

44

Pismo z

45

Uchwała nr 4/RF/2016

46

Tomasz Dąbrowski - z dniem

47

sporządzonym

12.tO.2015
r. do MSiT
01.01.2017
r. i Piotr Szulc - z dniem 27.03.2017
r.
30czerwca 2017r. - w trakcie kontroli NIK.
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zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej48.
(dowód: akta kontroli str. 3426-3432, 3433-3435,3436-3442, 3445-3446,
3447-3449,3470-3471,3472,3473-3484,3513-35)
19. W 2017 r. Fundacja wdrożyła i realizuje nowe zasady wynagradzania
Animatorów. W szczególności:
- wzrosły wynagrodzenia Animatorów o 10%. Do końca 2016 r. wynagrodzenia te
- w przypadku zatrudnienia na Orliku jednego Animatora - wynosiły miesięcznie
brutto 1.000,0 zł w ramach finansowania ze środków MSiT lub 500,0 zł dla
każdego Animatora w przypadku zatrudnienia na Orliku dwóch Animatorów,
a w 2017 r. wynagrodzenia te wynosiły odpowiednio: 1.100,0 zł i 550,0 zł;
- wzrosły stawki godzinowe Animatora o 27,5 %. Do końca 2016 r. stawka
godzinowa Animatora na Orliku wynosiła 12,5 zł w ramach finansowania ze
środków MSiT (1.000,0 zł/80 godz. i 500,0 zł /40 godz.), a w 2017 r. - stawka
godzinowa wynosiła 15,94 zł (odpowiednio: 1.100,0 zł/69 godz. i 550,0 zł./34,5
godz.).
Wymienione wyżej kwoty obejmują całkowite koszty zatrudnienia Animatora
(wynagrodzenie brutto powiększone o składki pracodawcy).
Ponadto w 2017 r.:
- zastosowano przy ocenie wniosków rekrutacyjnych premiowanie samorządów,
które zatrudniały Animatorów na podstawie całorocznej umowy o pracę procedura oceny wniosków rekrutacyjnych zawierająca m.in. punktację za rodzaj
stosunku pracy między j.s.t. a Animatorem przewidywała przyznanie
2 dodatkowych punktów za umowę o pracę;
- zmniejszona została liczba godzin pracy Animatorów na Orliku ze 160 do 138
godz. miesięcznie oraz nastąpiła likwidacja tzw. pustych zajęć. Animatorzy mieli
obowiązek wypełnienia harmonogramu pracy z miesięcznym wyprzedzeniem.
W trakcie rozliczanych w Projekcie 138 godzin byli zobowiązani do prowadzenia
aktywnych zajęć na Orliku (80%) lub poza Orlikiem (20%), co zostało określone
w zawieranych (z Animatorem i j.s.t.) umowach;
- umożliwiono dodatkowy udział Animatorów będących nauczycielami wychowania
fizycznego w innych programach ministerialnych (KLUB i Szkolny Klub
Sportowy). Stworzono w ten sposób dodatkowe możliwości wynagrodzenia
Animatorów i ich samorealizacji, o ile udział w nich nie wpływa na obniżenie ilości
i jakości zajęć prowadzonych na Orlikach;
- projekt LAS jest realizowany w okresie od marca do listopada, a nie jak w 2016 r.
w okresie od kwietnia do grudnia.
(dowód: akta kontroli str. 1413-1498, 1502-1503)
Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

w przedstawionym

wyżej

zakresie

1) Obowiązujące w Fundacji w kontrolowanym okresie zasady (polityka)
rachunkowości naruszały art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości, gdyż:
- w zarządzeniu z dnia 01.01.2014 r. Prezesa Zarządu Fundacji w sprawie
wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości (obowiązującym do
31.12.2015 r.), nie określono zasad klasyfikowania zdarzeń dotyczących
rozliczania przychodów i kosztów związanych z projektem AMBO,
- w obowiązującym od 2016 r. zarządzeniu z dnia 31.12.2016 r. Prezesa Zarządu
Fundacji w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości
nie określono zasad rozliczania środków trwałych sfinansowanych dotacją na

4B

podpisana pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją w dniu 7.04.2016
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projekt LAS, nie wskazano momentu zakwalifikowania tej dotacji do przychodów
i subkonta służącego wyłącznie do wypłacania wynagrodzeń animatorom
biorącym udział w projekcie LAS49.
(dowód: akta kontroli str. 838-936)
Z wyjaśnień Prezesa Fundacji wynika m.in., że kwestie księgowania środków
pozyskiwanych z dotacji zostały opisane w polityce rachunkowości w sposób ogólny
z wyodrębnieniem i podziałem działalności gospodarczej i statutowej, a wychodząc
z założenia, że Fundacja mogła pozyskiwać środki z różnych źródeł nie tylko z MSiT
i realizować różne projekty, nie tylko AMBO i LAS należało te zasady
zuniwersalizować. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wynagrodzenia dla
Animatorów były ewidencjonowane na koncie analitycznym przeznaczonym do
rozliczeń wynagrodzeń, a ich wypłaty - księgowane w korespondencji z wyciągiem
bankowym
ewidencjonowanym
na kocie "Rachunki
bankowe
środków
wyodrębnionych". Zapewnił także, że odpowiednie informacje zostaną do polityki
rachunkowości wprowadzone.
(dowód: akta kontroli str. 1896-2021, 3588-3655)
Z uwagi na fakt, iż dotacje na projekty LAS i AMBO stanowiły od 83,9% do 86,2%
przychodów Fundacji w latach 2014-2016, istotnym było - zdaniem NIK - aby zasady
te szczegółowo w polityce rachunkowości przedstawić i ewidencję dotacji na projekt
AMBO i LAS wyodrębnić. Skutkiem ww. nieprawidłowości mogły być księgi
rachunkowe trudne do sprawdzania, na co wskazał wcześniej raport z badania
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. (Biegli rewidenci
badający sprawozdania finansowe za 2015 r. odmówili wydania opinii, a badający
sprawozdanie finansowe za 2016 r. wydali opinię negatywną).
(dowód: akta kontroli str. 678-680, 761-766, 775-791,1896-2021,3588-3655)
2) Fundacja, bez wyrażenia zgody przez MSiT, wydała w 2014 r. na podróże
służbowe kwotę o 1,6 tys. zł wyższą niż została zaplanowana (30,4 tys. zł), co było
niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 3-5 umowy (wymóg uzyskania zgody MSiT na
przesunięcia w zakresie kosztów pośrednich i konieczność aneksawania umowy).
Prezes Zarządu Fundacji nie potrafił wyjaśnić przyczyn powstania powyższych
nieprawidłowości. 50
(dowód: akta kontroli str. 54-63, 3619)
3) Zarząd Fundacji, pomimo upływu jednego roku od otrzymania (18.08.2016 r.)
opinii prawnej o zasadności wniesienia pozwu przeciwko kontrahentowi, w związku
z nienależytym wykonaniem umowy z 02.03.2015 r. o wykonanie projektu
(rozbudowa portalu naszOrlik.pl, obejmująca przygotowanie i obsługę serwisu
internetowego) i przekazanie majątkowych praw autorskich do niego, nie podjął do
czasu kontroli NIK działań w celu dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady fizyczne
jak i odszkodowania na zasadach ogólnych. Termin na wniesienie do sądu
ewentualnego pozwu o odszkodowanie upływa z końcem 2017 r.
Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że obecny Zarząd podejmie stosowne kroki
w tym zakresie.
(dowód: akta kontroli str. 1526-1575, 3628, 3630)
4) W wyniku badania wybranych 79 wydatków Fundacji z lat 2014-2017
(I półrocze)51 na kwotę 1.814,3 tys. zł stwierdzono następujące nieprawidłowości:
wprowadzonego Aneksem nr 1 z 05.08.2016
r. do umowy nr Nr 2016/0033/0301/Sub.BIDS.-SWD/9IMP
z MSiT (aneks
obowiązywał od 18.07.2016
r.) oraz Aneksem nr 2 z 23.03.2017
r. do umowy Nr 2017/0011/0301/Sub.B/DS.-SWDI11/MPI
z
. MSiT (aneks obowiązywał od 15.03.2017
r.).
49

Mimo podjętej próby, w trakcie kontroli NIK nie uzyskano wyjaśnień odpowiedzialnej za powyższe byłej Prezes Zarządu
Fundacji pełniącej tę funkcje w okresie od 1812.2012
r. do 18.12.2015
r.

50

51

Wybrano po dwa największe wydatki Fundacji ze środków MSiT z każdej kategorii wydatków wskazanej w ww. umowach

(14wydatków w 2014r. na kwotę 258,5tys. zł, 22wydatki w 2015r. na kwotę 373,1tys. zł, 24wydatki w 2016r. na kwotę
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- 14 dowodów dokumentujących
wydatki w 2014 r. na kwotę 258,3 tys. zł52 i dwa
dowody z 2015 r. na kwotę 9,0 tys. zł53, tj. 14,7% wydatków objętych analizą nie
zawierało sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych
(dekretacja), co było
niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości;
- niecelowe wydatkowanie
środków dotacji AMBO za wykonanie dwóch spotów
radiowych, które nie zostały wykorzystane
w związku z organizacją wydarzenia
"Rodzinne
Igrzyska na Orlikach".
Spoty wykonano
na podstawie
umowy,
w ramach której opracowano również - na potrzeby tego wydarzenia - oprawy
graficzne banerów oraz projekty plakatu i dyplomu54;
- nierzetelne
przygotowanie
i przeprowadzenie
postępowania
o udzielenie
w 2014 r. zamówienia
publicznego
dot. wykonania
i dystrybucji
pakietów
promocyjnych
w ramach projektu AMBO (na kwotę 123,4 tys. zł, tj. 6,8%
próby55), w którym wartość szacunkową
przedmiotu
zamówienia
stanowiła
wyłącznie
kalkulacja
cenowa
wykonana
przez późniejszego
wykonawcę
zlecenia. Zdaniem NIK oszacowanie
przedmiotu
zamówienia
na podstawie
jednej tylko oferty nie było miarodajne dla ustalenia ceny rynkowej, zwłaszcza
gdy był to późniejszy wykonawca zamówienia;
- nie udokumentowano
protokołami
odbioru, pomimo wymogu wynikającego
z umów zawartych przez Fundację z wykonawcami,
wykonania następujących
usług i dostaw (o wartości 352,1 tys. zł, lj. 19,4% kwoty próby): nagród
w konkursie na Animatora Roku 2014 na kwotę 22,0 tys. zł, pierwszej części
dzieła pt. Ogólnopolskie
badanie jakościowe
6 grup społecznych w ramach
programu AMBO na kwotę 36,0 tys. zł, zakupu czasu antenowego w radio na
potrzeby emisji ogłoszeń radiowej kampanii reklamowej do projektu Rodzinne
Igrzyska na Orlikach 21.06.2015 r. oraz zapewnienie przez wykonawcę produkcji
oraz emisji ogłoszeń (radiowych spotów reklamowych)
i innych materiałów na
kwotę 159,8 tys. zł; przygotowania elementów kampanii zgodnie z Umową z dnia
1 czerwca 2015 r. na kwotę 29,6 tys. zł; pracy badawczej pl. "Ogólnopolskie
badanie jakościowe boisk Orlik, które nie są objęte programem Animator" na
kwotę 25,0 tys. zł; badania ewaluacyjnego
realizacji programu AMBO w 2014 r.
na kwotę 10,8 tys. zł i rozbudowy portalu naszOrlik.pl na kwotę 146,8 tys. zł56;
- z naruszeniem § 16 ust. 2 umowy z MSiT z 26.02.2015 r.57 Fundacja udzieliła
pięciu zamówień
na kwotę 139,8 tys. zł (rozbudowa
portalu nasz Orlik58,
wykonanie scenariuszy
dwóch spotów radiowych, oprawa graficzna banerów
i opracowanie projektu plakatu i dyplomu59; badanie jakościowe boisk Orlik, które
nie były objęte programem AMB060; badanie ewaluacyjne
realizacji programu

1.104,8tys. zł oraz19wydatkóww 2017r. (I półrocze)na kwotę77,9tys. zł, z tego13 na kwotę73,0tys. zł dol. umowy
z 22.02.2017r. i 6 nakwotę4,9tys.zł dol.umowyz 06.06.2017r.
52 Dokumenty:
z23.12.2014r.nr FAI79/1212014/PO nakwotę123,4tys.zł, z 15.12.2014r.nr EDP/3/2014 na kwotę22,0tys.
zł,z 16.04.2014r.nr1/1/2014/FRKF
nakwotę 3,7tys.zł,z 05.05.2014r. nr2/1/2014IFRKF
na kwotę 3,7 tys. zł,
z 01.06.2014r.nr 2139/14/FVS nakwotę 8,1tys.zł, z 03.04.2014r. nr 830/0/2014 nakwotę5,4tys.zł, z 22.12.2014r. nr
FV.{)OO071N301/00893200/P/12114 nakwotę 19,0tys.zł, z 04.04.2014r. nr FV-00002lN301/00893200/P/03/14 na kwotę
4,0tys.zł,z31.10.2014r.nr 10/2014 nakwotę 1,7tys.zł,z 31.07.2014r. nr 07/2014 nakwotę 1,7tys.zł,z 24.04.2014r. nr
FA20/04/2014 nakwotę 5,9tys.zł,z28.04.2014r. nr 01/04/2014 nakwotę 3,5tys.zł, z 08.08.2014r. nr 37/1/2014 na
kwotę36,0tys.zł i z 21.08.2014r.nr 1612014 nakwotę 20,5tys.zł.
53 Fakturynr: 0004/2015 z 10.03.2015
nakwotę4,5tys.zł i nr 010/2015 z 08.04.2015r.nakwotę4,5tys.zł.
54 Fakturanr FVl06/06/2015 z 18.06.2015
r.nakwotę29,6tys.zł,tj. 1,6%próby.
55 Wydatekdol.f-ryVATnr FAI79/1212014/PO z dnia23.12.2014
r.
56 Wtymwydatkiobjętebadaniem:
f-rynr FV/086/2015 z 20.04.2015r. nakwotę48,0tys.zł i nrFV127512015
z 09.11.2015r.
nakwotę20,9tys.zł.
57

Nr 2015/001 010301/Sub.B/DS.-SWD/1. 7/MP.

Umowaz 02.03.2015ze spółkąD.,którejkosztwyniósł146,8tys. zł, w tymwydatkiobjętebadaniem:f-rynr FVI086/2015
z 20.04.2015r.nakwotę48,0tys.zł i nr FV/275/2015 z 09.11.2015r.nakwotę20,9tys.zł.
59 F-raVATnr FV/06/06/2015 z 18.06.2015
r.nakwotę29,6tys.zł.
III F-raVATnr 10211/2015 z21.12.2015
nakwotę25,0tys.zł.
58
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AMB061 oraz zakup materiałów biurowych62), tj. 7,7% próby wydatków,
w stosunku do których, ze względu na wartość, nie miała obowiązku stosowania
ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdyż przed wyborem wykonawców
i zawarciem umów na wykonanie ww. usług i dostawę materiałów biurowych, nie
kierowała ogłoszeń do możliwie nieograniczonego kręgu adresatów.
Prezes Zarządu Fundacji nie potrafił wyjaśnić przyczyn powstania powyższych
nieprawidłowości (powstałych w latach 2014-2015)63.
(dowód: akta kontroli str. 789-790, 2022-2717, 3523-3655)

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania
o cenę, na dostawę odzieży promocyjnej na potrzeby projektu LAS64 (wydatek
w wys. 392,0 tys. zł65) Fundacja przekazała zaproszenie do składania ofert do
dwóch, zamiast do co najmniej pięciu wykonawców świadczących w ramach
prowadzonej przez nich działalności dostawy będących przedmiotem zamówienia.
Stanowiło to naruszenie art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że w dokumentacji projektu nie znaleziono notatki
potwierdzającej liczbę wykonawców, którzy otrzymali zaproszenie oraz że nie ma
wiedzy, czy notatki takie istniały, a jeżeli tak to gdzie zostały zarchiwizowane.
Były Prezes Zarządu Fundacji Paweł Okoniewski wyjaśnił m.in. że podczas pracy
w Fundacji nie zgłaszano mu braku dokumentacji dat. wysłania zapytań do
odpowiedniej liczby kontrahentów.
(dowód: akta kontroli str. 2718-2787, 3564-3587, 3635-3636)
6) Ze środków dotacji na projekt LAS dokonano w dniu 13.12.2016 r. wydatku
w kwocie 137,2 tys. zł na poczet przyszłego wynagrodzenia wykonawcy, podczas
gdy możliwość dokonania płatności, tj. wynagrodzenia w formie pierwszej transzy,
przewidziano w umowie podpisanej 16.12.2016 r. Zgodnie z § 4 ust. 5 tej umowy,
płatność wynagrodzenia miała nastąpić w dwóch transzach, przy czym pierwsza
z nich - w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy.
Ponadto Fundacja nie posiada protokołu odbioru ww. odzieży sportowej (oraz kopii
protokołów odbioru/pokwitowań odbioru sporządzonych w terenie) i nie wiadomo
gdzie znajdowały się w trakcie kontroli zamówione koszulki i kurtki z nadrukami
(wartość tego wydatku - 392,0 tys. zł).
Prezes Zarządu Fundacji i były Prezes Zarządu Fundacji nie byli w stanie wyjaśnić
przyczyn powstania nieprawidłowości.
(dowód: akta kontroli str. 2718-2787, 3564-3587, 3635-3636)
7) Na podstawie zbadanych w trakcie kontroli 11 Poleceń odbycia delegacji
służbowych (na ich podstawie dokonano zwrotu wydatków poniesionych przez
pracowników w wys. 4,2 tys. zł), które zostały wystawione w 2015 r. dla
pracowników Fundacji ustalono, że nie zawierały one niektórych elementów
wymaganych § 4 pkt 3 Regulaminu Delegacji Fundacji z 2014 r. Braki w delegacjach
dotyczyły: daty i podpisu osoby zlecającej podróż (trzy przypadki), podpisu osoby
delegowanej Ueden przypadek), określenia celu podróży Ueden przypadek) oraz
przewidywanego kosztu delegacji (trzy przypadki).
10,8tys. zł.
31.12.2015
na kwotę 6,0tys. zł i nr 2165315049
z 16.02.2015
r. na kwotę 5,5tys. zł.
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F-ra VAT nr 78IBN/2015 na kwotę

62

F-ra FV/110/1212015 z

Mimo podjętej próby, w trakcie kontroli NIK nie uzyskano wyjaśnień odpowiedzialnej
Fundacji pełniącej tę funkcje w okresie od 18.12.2012
r. do 18.12.2015
r.
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3.600szt. koszulek

3.600szt. kurtek i 60szt. koszulek polo.
23.12.2016
r. na kwotę 254,8tys. zł i f-ra

t-shirt,

F-ra nr 2016/12/029 z
137,2tys. zł.
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za powyższe byłej Prezes Zarządu
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zaliczkowa nr 2016/121001lZAL z

12.12.2016
na kwotę

Ponadto analiza ww. dokumentów wykazała, że nierzeteinie rozliczono delegacje
służbowe trzech pracowników66 Fundacji. Załączone przez tych pracowników bilety
kolejowe w celu udokumentowania poniesionych wydatków były wystawione na
dwóch lub trzech pracowników, co nie zostało skorygowane w Raporcie wydatków
związanych z daną Delegacją służbową. Efektem takiego działania było dokonanie
zawyżonego (o 0,6 tys. zł) zwrotu kosztów podróży delegowanych osób.
Podczas kontroli nie wyjaśniono przyczyn stwierdzonej nieprawidłowości z uwagi na
niemożliwość pozyskania wyjaśnień w tym zakresie od byłego Prezesa Fundacji
Moniki Chabior, która pełniła tę funkcję w okresie od 18 grudnia 2012 r. do 18
grudnia 2015 r.
(dowód: akta kontroli str. 3367-3371,3381-3385,3405-3408)
8) Wynagrodzenie Zarządu Fundacji67 w okresie od lutego do grudnia 2016 r. było
niezasadnie finansowane w całości (182,1 tys. zł) z dotacji na projekt LAS.
Wprawdzie:
- w uchwałach Zarządu Fundacji w sprawie finansowania wynagrodzenia Zarządu
w okresie od lutego do października 2016 r.68 określono, że wynagrodzenie
w całości zostaje sfinansowane z projektu LAS (za promowanie projektu na
zewnątrz oraz pozyskiwanie partnerów i działania marketingowe odpowiedzialny
został Członek Zarządu - 54,1 tys. zł, za nadzór nad realizacją zawartych umów
oraz kontrolą i monitoringiem - Prezes Zarządu - 94,9 tys. zł), a odnośnie
wynagrodzenia za listopad 2016 r. (łącznie 16,6 tys. zł) - z wyjaśnień Prezesa
Zarządu wynikało, że faktycznie wykonywana praca była świadczona w ramach
projektu LAS, a MSiT było poinformowane o takim finansowaniu wynagrodzeń
Zarządu w 2016 r.;
-

z informacji z 10.03.2017 r. przedstawionej MSiT przez były Zarząd Fundacji
wynika, że Członek Zarządu oddelegowany został w okresie od lutego do
grudnia 2016 r. do realizacji zadań związanych z promocją i marketingiem
projektu LAS, a dodatkowo od lipca 2016 r. także do kwestii związanych ze
szkoleniami koordynatorów lokalnych i animatorów i z tych tytułów pobierał
wynagrodzenie,

to jednak w trakcie kontroli były Członek Zarządu, którego wynagrodzenie, podobnie
jak wynagrodzenie Prezesa Zarządu, zostało w okresie od lutego do grudnia 2016 r.
w całości sfinansowane środkami dotacji, wyjaśnił, że jego obowiązki w tym czasie
skupiały się głównie wokół prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.
Nie dotyczyły zatem realizacji zadań związanych z projektem LAS. Ponadto Zarząd
podjął uchwałę (nr 01/10/2016 z 31.10.2016 r.) o sfinansowaniu wynagrodzenia za
listopad z innego projektu ("Mały Mistrz"), co były Prezes Zarządu wyjaśnił m.in.
przeoczeniem uchwalenia nowej uchwały zmieniającej powyższą.
W trakcie kontroli nie było możliwości określenia kwoty środków dotacji podlegającej
zwrotowi.
(dowód: akta kontroli 16-24, 3564-3587, 3743-3770, 3642)

9) Z pominięciem ustawy - Prawo zamówień publicznych Fundacja w 2016 r.
udzieliła zamówień na najem czterech pojazdów69, mimo iż łączna wartość usługi
66
Ol

Polecenia nr 3/2015, 14/2015, 30/2015,)
Prezesa Zarządu Fundacji iCzłonka Zarządu Fundacji

68 Uchwały nr: 4/01/2016 z 29.01.2016 r. w sprawie finansowania wynagrodzenia zarządu w okresie 02-04.2016 L, 2/04/2016
z 12.04.2016 r. w sprawie finansowania wynagrodzenia Zarządu za miesiąc maj 2016 r., 2/05/2016 z 24.05.2016 r. w sprawie
finansowania wynagrodzenia Zarządu za miesiąc czerwiec 2016 r., 1/07/2016 z 01.07.2016 r. w sprawie finansowania
wynagrodzenia Zarządu za miesiąc lipiec 2016 r., 1/08/2016 z 01.08.2016 r. w sprawie finansowania wynagrodzenia Zarządu
za miesiąc sierpień 2016 r., 2/09/2016 z 02.09.2016 r. w sprawie finansowania wynagrodzenia Zarządu za miesiąc wrzesień
2016 r., 3/0912016 z 30.09.2016 r. w sprawie finansowania wynagrodzenia zarządu za miesiąc październik 2016 r.
69 Fiat Freemont, r. prod. 2014; Ford Galaxy r. prod. 2015; Hyundai i30, r. prod. 2015 i Hyundai Tuscon, r. prod. 2015.
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(w 25-miesiecznym okresie, na który zawarto cztery umowy) wyniosła 252,2 tys. zł?o.
tj. powyżej kwoty 30,0 tys. euro. art. 4 pkt 8 ww. ustawy nie miał w tym przypadku
zastosowania. W 2016 L wydatkowano na ten cel 115, 1 tys. zł brutto z dotacji LAS.
Wyjaśnienia:
- Prezesa Zarządu Fundacji, iż kwota wynajmu na 2016 r. i kwota zaangażowania
środków MSiT nie przekraczały 30,0 tys. euro;
- byłego Prezesa Zarządu Fundacji, pełniącego tę funkcje w okresie od
29.12.2015 r. do 29.03.2017 L, że jedyną możliwą i opłacalną formą był wynajem
aut z czynszem miesięcznym;
nie są dla NIK przekonywujące, gdyż przy zawieraniu ww. umów Fundacja miała
obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Fundacja zrezygnowała z ww. najmu - wszystkie cztery pojazdy zostały zdane
w okresie od 23.11.2016 do 16.05.2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 25-666-673, 688-791,3564-3587,3602,3644,3674-3803)
Uwaga dotycząca
badanej działalności

Różnica pomiędzy łączną kwotą wykorzystanej dotacji w 2016 r. według rozliczenia
(23.000,0 tys. zł) i korekty rozliczenia (22.872,2 tys. zł) podlega zwrotowi jako
dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych71).
Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Zarządzającego Fundacji, działającego w imieniu
Prezesa Zarządu, ww. kwota różnicy jest zawarta w decyzji MSiT z 18.08.2017 r.
nakładającej na Fundację obowiązek zwrotu części środków. Obecnie Fundacja nie
dysponuje środkami, które pozwoliłyby na dokonanie zwrotu72.
(dowód: akta kontroli str. 3658, 3786-3798)

IV. Wnioski
Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę 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 Kontroli73, wnosi o:
1) aktualizację polityki rachunkowości w zakresie zasad klasyfikowania zdarzeń
dotyczących dotacji na projekt Lokalny Animator Sportu, zgodnie z art. 10 ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości;
2) dokonanie zwrotu środków dotacji w kwocie 1,6 tys. zł, które bez zgody MSiT
wydano na zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości wyższej niż
określono w umowie z 2014 r.;
3) zintensyfikowanie działań w celu dochodzenia
w związku z nienależytym wykonaniem przez
rozbudowy portalu naszOrlik.pl;

roszczeń od kontrahenta,
niego umowy dotyczącej

4) zapewnienie dokonywania wszystkich wydatków z dotacji w sposób celowy,
zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz zawartymi umowami
poprzez wdrożenie stosownych mechanizmów kontrolnych w Fundacji;
5) dokumentowanie odbierania dostaw i usług zgodnie z zawartymi umowami;

W tym dwa wydatki po 5,6 tys. zł w badanej próbie (umowa najmu z 11.042016 r. samochodu Fiat Freemont 2.0 w okresie
od 15.04.2016 do 15.04.2018 r. na kwotę 85.1 tys. zł.
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Dz. U. z2016 r. poz. 1870, ze zm.
Decyzja nr 20/08./2017 z 18.08.2017 r. została doręczona Fundacji 23.08.2017 r. Tenmin na dokonanie zwrotu upłynął
07.09.2017 r.
71

72

73

Dz.U. z 2017 r. poz. 524.
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6) wyjaśnienie i poinformowanie NIK o przeznaczeniu (zagospodarowaniu)
promocyjnej odzieży sportowej zakupionej w 2016 r. za kwotę 392,0 tys. zł.
7) ustalenie wysokości wydatków poniesionych w okresie od lutego do grudnia
2016 r. na wynagrodzenia Członka Zarządu Fundacji w części odpowiadającej
realizacji zadań niezwiązanych z projektem LAS i dokonanie ich zwrotu jako
środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

v. Pozostałe
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Gdańsku.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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.
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.
Gdańsk, dnia 29 września 2017 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

00

Kontrolerzy
Aleksandra Barełkowska
doradca prawny
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