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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku,
ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk (dalej: "Zrzeszenie").

Edmund Wittbrodt, Prezes Zrzeszenia, od 3 grudnia 2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 2-21)

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

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku.

Krzysztof Holli, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/34/2019 z 31 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny - pod względem legalności i gospodarności -
wykorzystania i rozliczenia przez Zrzeszenie dotacji podmiotowej i celowych,
otrzymanych w 2018 r. z części 43 budżetu państwa - Wyznania religijne oraz
mniejszości narodowe i etniczne.
Ocenie podlegały w szczególności działania związane z uzyskaniem,
wykorzystaniem i rozliczeniem ww. dotacji, a także efekty, uzyskane w wyniku
realizacji zadań, finansowanych środkami z ww. dotacji.
Podstawą sformułowania oceny były w szczególności działania kontrolne
obejmujące m.in. analizę przyznania, wykorzystania i rozliczenia ww. dotacji.
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Zrzeszenie jest posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem
zarejestrowanym, którego celem jest m.in. rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla
wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego
Pomorza, kultywowanie i rozwijanie jego specyfiki kulturowej, a także rozwijanie
kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej. Majątek Zrzeszenia stanowią
nieruchomości, ruchomości i fundusze, a środki na prowadzenie działalności
Zrzeszenie czerpie z wpisowego i składek członkowskich, darów, zapisów i fundacji,
dochodów z działalności gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, a także z dotacji.

(dowód: akta kontroli str. 36-52, 54-58)

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ,ustawa o NIK').
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IV, Ocena
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wykorzystanie przez Zrzeszenie dotacji
podmiotowej i celowych, otrzymanych w 2018 r. z części 43 budżetu państwa -
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne3.

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych wymienionych przy opisie celu
i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.

V, Wyniki kontroli
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: lMSWiA") w 2018 r.
przyznało i przekazało Zrzeszeniu, z części 43 budżetu państwa - Wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, dotacje w kwocie 999,2 tys. zł, z tego
dotację podmiotową w kwocie 150,0 tys. zł na bieżącą działalność4 oraz dotacje
celowe w kwocie 849,2 tys. zł na dofinansowanie realizacji 20 zadań
nieinwestycyjnych5, o których mowa wart. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym6.

Z przekazanej przez MSWiA kwoty dotacji Zrzeszenie wykorzystało w 2018 r.
999,1 tys. zł, lj. 99,99% (dotację podmiotową wykorzystano w całości,
a niewykorzystaną przy realizacji trzech zadań dofinansowanych środkami z dotacji
celowych kwotę 0,1 tys. zł zwrócono w terminie). Środki z dotacji stanowiły 43,3%
przychodów, uzyskanych w 2018 r. przez Zrzeszenie (2 307,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 54-80, 666)

2 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny:
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.

3 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i póżniejsze
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). W przypadku
konieczności porównania niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli mógł obejmować
również te lata.

4 Umowa nr 139/WMNiEl2018 z 20 lutego 2018 r.
5 Warsztaty regionalne - ,Remusowa Kara 2018' (umowa nr 128/WMNiE/2018 z 22 lutego 2018 r.), letnia

szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub (umowa nr 131/WMNiE/2018 z 5 lutego 2018 r.),
wydanie kaszubskojęzycznej ściennej mapy historyczno-kulturowej Województwa Pomorskiego (umowa
nr 129/WMNiE/2018 z 11 lipca 2018 r.), ,Słówka jidą w główka' - codzienna audycja radiowa (umowa
nr 132IWMNiE/2018 z 22 lutego 2018 r.), wydanie Vademecum kaszubskiego - tom 5 Kultura kaszubska
(umowa nr 133/WMNiE/2018 z 11 lipca 2018 r.), Akademia Bajki Kaszubskiej - audiobook (umowa
nr 137/WMNiE/2018 z 30 lipca 2018 r.), Skarbnica Kaszubska - kaszubski portal edukacyjny (umowa
nr 141IWMNiEl2018 z 51utego 2018 r.), Kleka - audycja radiowa (umowa nr 143/WMNiE/2018 z 221utego
2018 r.), wydanie Księgi Liczb w języku kaszubskim (umowa nr 144/WMNiE/2018 z 11 lipca 2018 r.),
konferencje metodyczo-dydaktyczne dla nauczycieli języka kaszubskiego (umowa nr 145/WMNiE/2018
z 29 marca 2018 r.), działalność Rady Języka Kaszubskiego w 2018 r. - wydanie publikacji (umowa
nr 146/WMNiE/2018 z 51utego 2018 r.), Kaszebe Music Festiwal- V Festiwal Piosenki Kaszubskiej (umowa
nr 147/WMNiEl2018 z 11 lipca 2018 r.), wydanie polsko-kaszubskiego słownika nazw fizjograficznych
(umowa nr 148/WMNiE/2018 z 30 lipca 2018 r.), wydanie książki dla dzieci z audiobookiem ,Ukłodk dla
dzotk' Trepczyka (umowa nr 150/WMNiE/2018 z 21 sierpnia 2018 r.), wydanie ,Kaszebsko Encyklopedio
Tematiczno' - tom II - Biologio 1(umowa nr 156/WMNiE/2018 z 30 lipca 2018 r.), wydanie publikacji
,Teczka materiałów dla nauczania języka kaszubskiego' (umowa nr 157/WMNiE12018z 30 lipca 2018 r.),
Język kaszubski w ,Pomeranii' - wydawanie czasopisma ze stronami kaszubskojęzycznymi oraz dodatków
kaszubskojęzycznych ,Najo Uczba' i ,Stegna' (umowa nr 158/WMNiEl2018 z 5 lutego 2018 r.), spotkania
piszących po kaszubsku (umowa nr 159/WMNiE/2018 z 5 lutego 2018 r.), spotkania teatralne ,Zdrzadnio
Tespisa' (umowa nr 160/WMNiEl2018 z 11 lipca 2018 r.), wydanie fiszek do nauki języka kaszubskiego
z lektorskim nagraniem wymowy (umowa nr 163/WMNiE/2018 z 8 sierpnia 2018 r.).

6 Dz. U. z 2017 r. poz. 823.
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Zrzeszenie, zgodnie z zasadami MSWiN, posiadało do obsługi ww. dotacji dwa
wyodrębnione rachunki bankowe Oeden do obsługi środków z dotacji podmiotowej
i drugi - do obsługi środków z dotacji celowych). Środki z dotacji wpływały na ww.
rachunki zgodnie z ustalonym harmonogramem (środki na realizację sześciu zadań
MSWiA przekazało w dwóch transzach, a na realizację każdego z pozostałych 15 -
jednorazowo) .

(dowód: akta kontroli str. 64-80, 224-519)

Zrzeszenie prowadziło, zgodnie z postanowieniami umów o udzielenie ww. dotacji
oraz przepisami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznychB i art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie9, wyodrębnioną ewidencję księgową środków z dotacji
na realizację poszczególnych umów. Prowadzona ewidencja umożliwiała
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

(dowód: akta kontroli str. 87-208, 273-285, 305-359, 414-421, 460-491,512-519)
W 2018 r., na wniosek Zrzeszenia, MSWiA dokonało przesunięć środków dotacji
przyznanych na realizację sześciu zadań1o. Dla trzech zadań przesunięto środki
pomiędzy kategoriami kosztów, a dla pozostałych trzech - pomiędzy rodzajami
kosztów w danej kategorii. Ww. przesunięcia nie spowodowały zmian kwot dotacji
przyznanych na realizację poszczególnych zadań.

(dowód: akta kontroli str. 54-80, 224-247,520-651)
W wyniku badania realizacji pięciu umów o udzielenie dotacji o najwyższej
wartości11 stwierdzono, że:
- integralną częścią ww. umów były m.in.:

• wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę,
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;

• oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu z KRS.
- prawa i obowiązki wynikające z ww. umów wykonywały wyłącznie ich strony;
- w związku z realizacją zadań objętych ww. umowami Zrzeszenie nie uzyskało

nieprzewidzianych przychodów, w tym odsetek bankowych od środków z dotacji;
- sprawozdania z realizacji zadań objętych ww. umowami sporządzono i przesłano

do MSWiA w terminach wskazanych w umowach (do 30 stycznia 2019 r.);
- z ww. sprawozdań wynikało, że osiągnięto efekty zakładane we wnioskach

o dofinansowanie;
- w wyniku realizacji zadań objętych ww. umowami m.in. stworzono program

informacyjny "Kleka", przedstawiający w języku kaszubskim najważniejsze dla
Kaszubów wiadomości z tygodnia i wydarzenia z regionu, wydano 11 numerów
miesięcznika "Pomerania" (o objętości od 68 do 84 stron), zawierającego teksty
w języku kaszubskim, prezentowane czasami również w polskiej wersji językowej
(do miesięcznika dołączano dwa kaszubskojęzyczne bezpłatne dodatki "Najo

7 Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę,
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
języka regionalnego, zawarte w informacji MSWiA z 16 sierpnia 2017 r. (por.:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2018Idotacje).

8 OZ.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
9 OZ.U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.
10 Objętych umowami nr: 128IWMNiE/2018 (aneks z 4 kwietnia 2018 r.), 137IWMNiE/2018 (aneks z 13

listopada 2018 r.), 148IWMNiE/2018 (aneks z 26 listopada 2018 r.), 156IWMNiEl2018 (aneks z 21 grudnia
2018 r.), 158IWMNiE/2018 (aneks z 23 maja 2018 r.) i 160IWMNiE/2018 (aneks z 26listopada 2018 r.).

11 Badaniem objęto umowy, którymi udzielono dotacji w kwocie 574,4 tys. zł, z tego dotacji podmiotowej
w kwocie 150,0 tys. zł (umowa nr 1391WMNiE/2018) i dotacji celowych w kwocie 424,4 tys. zł (umowy
nr: 1321WMNiE/2018,1431WMNiEl2018,146/WMNiE/2018 i 158IWMNiE/2018).
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Ustalone
nieprawidłowości

Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Uczba" i "Stegna", a do tego ostatniego dołączono cztery numery dodatku
literackiego), w efekcie prac Rady Języka Kaszubskiego opracowano i wydano
"Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego za rok 2018", stworzono również audycje
radiowe w formie krótkich lekcji języka kaszubskiego na każdy dzień. Środkami
z dotacji uzyskanej na działalność bieżącą dofinansowano m.in. wynagrodzenia
pracowników (47,0 tys. zł, tj. 31,3% ww. dotacji) oraz zakup energii elektrycznej,
cieplnej i dostawę wody (40,5 tys. zł, tj. 27,0% ww. dotacji).

(dowód: akta kontroli str. 224-651)
Analiza dowodów i zapisów księgowych wydatków w kwocie 205,8 tys. zł (badana
próba wydatków stanowiła 20,6% kwoty wykorzystanych dotacji), stanowiących
część wydatków poniesionych na podstawie ww. pięciu umów objętych badaniem,
wykazała m.in., że: wydatki poniesiono na realizację zadań określonych
w umowach, środki wydano w okresach objętych umowami, a płatności dokonano
w terminach określonych w dokumentach księgowych. Dokumenty księgowe
stanowiące podstawę wydatkowania środków z dotacji, zgodnie z postanowieniami
umów opatrzono trwałym opisem informującym, z jakich środków kwotę
wydatkowano oraz jakie było przeznaczenie opłaconych towarów, usług lub innego
rodzaju zobowiązania. Dokumenty zostały podpisane przez osoby odpowiedzialne
za rozliczenia i zatwierdzone do wypłaty. Wszystkie objęte badaniem wydatki
prawidłowo sklasyfikowano i ujęto w ewidencji księgowej Zrzeszenia.

(dowód: akta kontroli str. 54-58, 63, 77-80, 224-519)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

VI. Wnioski
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie
formułuje uwag ani wniosków.

VII. 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 Gdańsku. 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.
Gdańsk, dnia~6marca 2019 r.

Kontroler
Krzysztof Holli

speCjali~n??aństwoWej

" " 1£// .

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
'1~f
';"CEO'rKb-TOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
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