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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/013 – Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98066 z dnia 30 października 2015 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej2. 

(Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, Prezydent nie sprawował kontroli nad 
wypełnianiem przez nadzorowane stowarzyszenia obowiązków określonych 
w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu4. Stwierdzono bowiem, że w okresie objętym kontrolą 
(w latach 2013-2015 I półrocze) nie przeprowadzano żadnych czynności w ww. 
zakresie, mimo iż nadzorowano ponad 2505 stowarzyszeń posiadających 
osobowość prawną. W szczególności nie podjęto żadnych działań umożliwiających 
identyfikację, które z tych stowarzyszeń podlegają kontroli, o której mowa w art. 21 
ust. 3 pkt 6 ustawy ppp, a osoba wyznaczona w Urzędzie do nadzoru nad 
stowarzyszeniami nie była merytorycznie przygotowana do realizacji zadań 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających 
z ustawy ppp.  

W latach 2013-2015 (I półrocze) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem 
przez Prezydenta nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,6 zgodnie 

                                                      
1 Zwany dalej: Urzędem. 

2 Zwany dalej: Prezydentem. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm., zwana dalej: ustawą ppp. 

5 Na 31 grudnia 2013 r. - 257, 31 grudnia 2014 r. – 263, 30 czerwca 2015 r. – 266. 

6 T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, zwana dalej ustawą o stowarzyszeniach. 
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z regulaminem organizacyjnym7 należało do Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu, a zadania w tym zakresie powierzono pracownicy tej komórki 
organizacyjnej w jej karcie obowiązków i uprawnień. 

W żadnym z ww. dokumentów nie wprowadzono zapisów o nadzorze nad 
wypełnianiem przez stowarzyszenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy 
ppp. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-44]  

Osoba zajmująca się nadzorem nad stowarzyszeniami nie była przeszkolona 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.  

[Dowód: akta kontroli str. 66]  

W zestawieniach celów i zadań dla Wydziału Spraw Obywatelskich8 na lata:  
2013 - 2015, w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami wprowadzono jeden cel, 
tj. zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i klubów 
sportowych formułując zadanie (na lata 2013-2015): sporządzanie opinii statutów 
ww. podmiotów, a na lata 2014-2015 dodatkowo dwa zadania: rejestracja klubów 
sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz zatwierdzenia zmian 
statutów klubów i ustalając mierniki ich realizacji9. 

[Dowód: akta kontroli str. 45-55, 75-102]  

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

Prezydent nie zapewnił przygotowania Urzędu do realizacji nadzoru nad 
stowarzyszeniami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających 
z ustawy ppp.  

W Urzędzie nie wprowadzono żadnych wewnętrznych procedur dotyczących 
nadzoru w zakresie określonym w art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy ppp, ułatwiających 
sprawne przeprowadzanie kontroli w tym zakresie. Osoba, do której obowiązków 
należał ogólny nadzór nad stowarzyszeniami10, nie miała przypisanych zadań 
dotyczących nadzoru nad wypełnianiem przez stowarzyszenia obowiązków 
wynikających z ustawy ppp ani przygotowania merytorycznego obejmującego 
sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. 

W ww. zestawieniach celów i zadań dla Wydziału Spraw Obywatelskich na każdy 
rok z okresu 2013 - 2015, nie ustalono zadań związanych z nadzorem nad 
stowarzyszeniami w zakresie przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, pomimo że ze standardów kontroli zarządczej11 wynika, iż cele działania 
jednostki i zadania z tym związane winny być rzetelnie ustalone i monitorowane.  

                                                      
7 Stanowiącym załącznik do zarządzenia nr ON-0152/88/10/ON Prezydenta z 28 września 2010 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, ze zmianami. Tekst jednolity – obwieszczenie nr ON.120.42.1.2013.ON 
Prezydenta Miasta Bielska Białej z 3 czerwca 2013 r., oraz kolejny - obwieszczenie z 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu zarządzenia nr ON-0152/88/10/ON. 

8 Sporządzonych przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i zatwierdzonych przez Wiceprezydenta, zgodnie 
z zarządzeniem nr ON.120.14.2013.PSZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 21 lutego 2013 r. w sprawie  
zasad funkcjonowania system kontroli zarządczej w Mieście Bielsku-Białej, ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem  
nr ON.120.92.2013.PSZ z 31 grudnia 2013 r.  

9 Dla zadania sporządzanie opinii statutów ww. podmiotów miernikiem był stosunek liczby terminowo wydanych opinii 
dotyczących statutu stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych do liczby wydanych opinii. 

10 W zakresie zadań z dnia 2 stycznia 2012 r. było również: opiniowanie wniosków dotyczących rejestracji stowarzyszeń oraz 
zmian ich statutów, dokonywanie rejestracji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej, 
przygotowywanie wystąpień do sądu rejestrowego w sprawie zawieszania działalności i rozwiązywania stowarzyszeń, 
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad fundacjami oraz klubami sportowymi, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, 
fundacji oraz klubów sportowych, kompletowanie dokumentów dotyczących tych instytucji, prowadzenie spraw z zakresu 
zbiórek publicznych oraz spraw dotyczących organizowania zgromadzeń na terenie miasta. 

11 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych. 
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Prezydent wyjaśnił, że nie podjęto ww. działań, ponieważ w jego ocenie przepisy 
ustawy o stowarzyszeniach, nie pozwalają na przeprowadzenie kontroli określonej 
w art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy ppp 

[Dowód: akta kontroli str. 66-67]  

Zdaniem NIK zasady wykonywania nadzoru określone w ustawie 
o stowarzyszeniach, w szczególności w art. 25 tej ustawy, umożliwiały nadzór nad 
stowarzyszeniami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających 
z ustawy ppp. Dla zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań tego nadzoru 
niezbędne było właściwe przygotowanie Urzędu m.in. poprzez określenie zadań 
i mierników, przygotowanie merytoryczne osoby, której powierzono ogólny nadzór 
nad stowarzyszeniami, opracowanie i wdrożenie stosownych procedur kontroli. 

W ocenie NIK Urząd nie był przygotowany do sprawowania nadzoru nad 
stowarzyszeniami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających 
z ustawy ppp, ani też nie podjął skutecznych działań w celu realizacji tego zadania. 

2. Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie 
informacji. 

W latach 2013-2015 I półrocze nadzorowi Prezydenta podlegały stowarzyszenia 
posiadające osobowość prawną w liczbie: 257 według stanu na 31 grudnia 2013 r., 
263 - na 31 grudnia 2014 r. i 266 - na 30 czerwca 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 70] 

Prezydent nie posiadał informacji, które z tych stowarzyszeń spełniały warunek 
instytucji obowiązanej (przyjmujących płatności w gotówce o wartości równej  
lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż  
jednej operacji), tzn. które winny wypełniać obowiązki wynikające z ustawy ppp. 
Jedynym udokumentowanym działaniem Urzędu dotyczącym wypełniania przez 
nadzorowane stowarzyszenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy ppp, 
było skierowanie do nich w styczniu 2011 r. pisma informującego o tych 
obowiązkach, a w latach 2013 - 2015 (I półrocze) - przekazywanie takich informacji 
nowopowstającym stowarzyszeniom posiadającym osobowość prawną. 

[Dowód: akta kontroli str. 56-61, 63, 68, 71-72]  

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

Prezydent nie sprawował nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z art. 21  
ust. 3 pkt 6 ustawy ppp. Nie podjęto żadnych działań w celu ustalenia, które 
z nadzorowanych stowarzyszeń stały się instytucjami obowiązanymi do stosowania 
przepisów ustawy ppp. W szczególności nie zwracano się w latach 2013 - 2015 
(I półrocze) do nadzorowanych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną 
o dane dotyczące wypełniania przez nie obowiązków w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Prezydent wyjaśnił, że brak było ustawowego uregulowania zasad i trybu kontroli. 
Podał również: Uprawnienia organu nadzoru, wynikające z ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach, nie pozwalają jednoznacznie wytypować stowarzyszeń 
spełniających warunki instytucji obowiązanej w myśl ustawy ppp. Zakrojona  
na szeroką skalę akcja informacyjna (w 2011 r. – przypis NIK) przeprowadzona 
przez organ nadzoru nad stowarzyszeniami, podczas której wysłano do wszystkich 
stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, pisma informującego 
o obowiązkach wynikających z cytowane ustawy spotkała się ze znikomą, wręcz 
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ułamkową reakcją ze strony działających stowarzyszeń. W odpowiedzi Prezydent 
Miasta Bielska-Białej otrzymał dwie zwrotne informacje o treści negatywnej (nie 
spełnienie przesłanek instytucji obowiązanej). Brak ustawowych możliwości 
przeprowadzenia kontroli dokumentów finansowych (…) nie pozwala ustalić kręgu 
instytucji obowiązanych, działających w formie stowarzyszeń. Ewentualne 
oświadczenia stowarzyszeń w tym zakresie mają wyłącznie charakter deklaratoryjny 
i są nieweryfikowalne. Kierowanie natomiast do organizacji żądania wyjaśnień w tym 
zakresie poprzez zastosowanie uprawień nadzorczych z art. 25 ust. 3 ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach budzi poważne zastrzeżenia, ustawa bowiem nie precyzuje  
co należy rozumieć przez pojęcie wyjaśnienia. Zgodnie ze słownikiem języka 
polskiego „wyjaśnienie” oznacza: usprawiedliwienie, umotywowanie czegoś, 
podanie powodów, motywów. Naszym zdaniem, żądanie złożenia wyjaśnień 
skierowane do podmiotów podlegających nadzorowi, w kwestii statusu instytucji 
obowiązanej obligowałoby organ nadzoru do podania w treści pisma, jaka część 
działalność stowarzyszenia budzi zastrzeżenia, co do jej zgodności z prawem. 
Wysyłanie takich żądań do wszystkich stowarzyszeń posiadających osobowość 
prawną wychodziłoby poza zakres uprawnień nadzorczych i mogłoby zostać 
podważone zarówno przez stowarzyszenia, jak i przez sąd w trybie spornym. 
Ponadto stwierdził: w latach 2013-2015 I półrocze nie zwracano się do 
nadzorowanych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną o informacje 
dotyczące wypełniania przez nie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określone w ustawie ppp, ponieważ nie udało 
się ustalić kręgu adresatów, zobligowanych do realizacji obowiązków instytucji 
obowiązanej. Jak wynika z ustawy ppp, aby stowarzyszenie zostało uznane za 
instytucję obowiązaną musza zostać spełnione łącznie dwie przesłanki: 
stowarzyszenie musi posiadać osobowość prawną oraz przyjmować płatności  
w gotówce w wartości większej lub przekraczającej 15 000 euro. Ustalenie drugiej 
przesłanki z braku narzędzi ustawowych do kontroli przepływów finansowych  
w organizacji jest niemożliwe. 

[Dowód: akta kontroli str. 68]   

W odniesieniu do powyższego NIK zauważa, że uprawnienia kontrolne Prezydenta 
wobec stowarzyszeń w zakresie wypełniania przez nie przepisów ustawy ppp 
wynikają wprost z jej art. 21 ust. 3 pkt 6. Kontrole takie winny być prowadzone  
w trybie i na zasadach nadzoru określonego w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 
W szczególności art. 25 ust 3 tej ustawy wskazuje narzędzie możliwe do 
wykorzystania w ramach tego nadzoru, nie ograniczając przy tym zakresu 
przedmiotowego jego zastosowania. Prezydent może więc żądać od władz 
stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących wszystkich aspektów i przejawów 
działalności, w tym także dotyczących realizacji ustawy ppp. Jako że ustawa 
o stowarzyszeniach nie zawiera definicji pojęcia wyjaśnienia, NIK zauważa, że wg 
słownika języka polskiego12 wyjaśnienia to m.in.: szczegóły, uwagi, informacje 
wyjaśniające wyrażone ustnie lub pisemnie, objaśnienie. 

NIK zwraca również uwagę, że pomimo podnoszonych przez Prezydenta 
w wyjaśnieniach wątpliwości, co do sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad 
stowarzyszeniami, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy ppp, nie zwrócono 
się do organów administracji rządowej właściwych w sprawach przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13 o wskazówki (interpretacje) 
dotyczące stosowania tego przepisu. 

                                                      
12 Polska Akademia Nauk, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1968, tom dziesiąty. 

13 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. 
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W ocenie NIK Prezydent nie realizował nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie 
wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy ppp.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli14, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia 
nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków 
wynikających z ustawy ppp.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

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. 

Katowice, dnia 8 grudnia 2015 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Mariusz Krynke 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

....................................... 

 

 
  

  

 

 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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