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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II (dalej: Stowarzyszenie),  
ul. Starowarszawska 1, 26-200 Końskie. 

 

Elżbieta Misztal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia od 4 czerwca 2014 r. 

 

Uzyskiwanie dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz wykonywanie umowy 
nr DFS-II.7211.911.2019 na realizację zadań Funduszu. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie, o ile miały związek z kontrolowaną 
działalnością. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

 

Iwona Rezner, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKI/53/2020  
z 6 lipca 2020 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Realizowane przez Stowarzyszenie zadanie finansowane przy udziale środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości3 (dalej także jako Projekt) wykonywane było w znacznej części 
niezgodnie z warunkami umowy dotacji zawartej 15 kwietnia 2019 r. z Dysponentem 
Funduszu – Ministrem Sprawiedliwości. Należy przy tym podkreślić, że w związku  
z brakiem uprawnień NIK do zastosowania wszystkich ustawowych kryteriów 
kontroli4, nie dokonano oceny celowości oraz rzetelności realizacji przedsięwzięć  
w ramach zadania. 

Kontrolą NIK objęto wykonanie umowy dotacji, która w założeniu miała służyć 
realizacji jednego z celów Funduszu Sprawiedliwości, jakim jest pomoc ofiarom 
przestępstw. W ramach tego zadania Stowarzyszenie prowadziło okręgowy punkt 
pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Radomiu oraz osiem lokalnych 
punktów pomocy. Osobom pokrzywdzonym udzielano pomocy prawnej, 
psychologicznej oraz świadczeń materialnych w postaci bonów na żywność  
i artykuły chemiczne, dopłat do zobowiązań czynszowych oraz finansowania szkoleń 
i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. W związku z realizacją tych zadań 
do końca czerwca 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 1682,2 tys. zł,  
z których 99% stanowiła dotacja z Funduszu Sprawiedliwości. 

Stowarzyszenie nie było odpowiednio przygotowane do realizacji Projektu, zarówno 
pod względem kadrowym, jak i merytorycznym. Posiadane przed rozpoczęciem 
realizacji Projektu doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem sprowadzało się do świadczenia pomocy prawnej przez 
Wiceprezesa Zarządu (w ramach Stowarzyszenia i poza nim). Większość 
wskazanych w ofercie osób o wysokich kwalifikacjach faktycznie nie podjęła się 
realizacji zadań5. Spośród 21 osób realizujących w ramach Projektu zadania, które 
zgodnie z wymogami konkursu powinny mieć określone kwalifikacje6, cztery nie 
posiadały wymaganych kwalifikacji lub doświadczenia (psycholog, jeden  
z koordynatorów i dwie osoby pierwszego kontaktu7). Wymagane doświadczenie 
jednego z prawników potwierdziły wyłącznie osoby zaangażowane w realizację 
zadania (udzielające porad prawnych). Nie zapewniono wymaganej dostępności 
lekarza psychiatry od początku realizacji Projektu (stosowną umowę zawarto 
dopiero 11 lutego 2020 r.). 

Kontrola 28% wydatków merytorycznych poniesionych w badanym okresie8 
wykazała, że zostały one dokonane w terminach oraz na zadania określone  
w umowie dotacji. Płatności dokonywane były z wyodrębnionego rachunku 
bankowego, prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa środków dotacji 
oraz wymagana dokumentacja finansowo-księgowa. Stowarzyszenie wywiązało się 

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

opisowej. 
3 Dalej także jako Fundusz Sprawiedliwości lub Fundusz. 

4 Kontrola w Fundacji została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy o NIK  
z wykorzystaniem kryteriów legalności i gospodarności. 

5 Spośród 16 osób tylko 5 faktycznie realizowało te zadania. 

6 Osoby pierwszego kontaktu, koordynatorzy, osoby świadczące pomoc prawną i psychologiczną, mediatorzy. 

7 Do zadań osoby pierwszego kontaktu należało w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, wstępna ocena 
uprawnienia do uzyskania pomocy, czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem wniosków, kierowanie do 
specjalistów, udzielanie podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,  
w tym o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia, działaniu organów ścigania. 

8 W ramach umowy nr DFS-II.7211.911.2019 badaniem objęto 28% wydatków poniesionych w okresie  
od 15 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 
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z obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych na rzecz Dysponenta Funduszu. 
Nieprawidłowo rozliczono jednak wydatki na szkolenia dla pięciu beneficjentów. 

Projekt realizowano niezgodnie z warunkami konkursu (warunkami określonymi  
w umowie dotacji). Pomocy osobom pokrzywdzonym udzielano nie tylko  
w wyznaczonych lokalizacjach, ale także w innych miejscach. W toku kontroli nie 
było możliwe określenie skali, w jakiej pomoc była udzielana poza wyznaczoną 
lokalizacją, co było wynikiem braku dokumentowania tego faktu, choć obowiązek 
dokonywania stosownych adnotacji na wnioskach beneficjentów wynikał  
z warunków konkursu. W szczególności poza wyznaczonymi lokalizacjami była 
udzielana pomoc prawna i w ocenie NIK mogło to wpłynąć na niezwykle duży 
wymiar udzielania tej pomocy – średnio na jednego beneficjenta korzystającego  
z niej koszt wyniósł ponad 2 tys. zł, przy czym z założeń projektu (oferty) pośrednio 
wynika kwota dziesięciokrotnie niższa. Konsekwencją było również to, że ani 
beneficjenci, ani koordynatorzy nie mieli możliwości zweryfikowania, ile czasu 
faktycznie zajmowało specjalistom świadczenie pomocy prawnej (m.in. analiza 
dokumentacji, przygotowywanie pism), tym samym mechanizm kontroli 
zaprojektowany przez Dysponenta Funduszu nie mógł być skuteczny w tym 
zakresie.  

Kontrola wykazała, że udzielana pomoc nie zawsze służyła łagodzeniu 
bezpośrednich skutków przestępstwa. Wsparcia udzielano nie tylko osobom, które 
udowodniły lub uprawdopodobniły swój status osoby pokrzywdzonej przestępstwem, 
świadka przestępstwa lub osoby im najbliższej, ale także tym, którzy mieli 
subiektywne poczucie pokrzywdzenia przestępstwem, nie byli jednak w stanie tego 
wykazać ani udokumentować. Jednocześnie pojęcie przestępstwa było 
interpretowane szeroko (przykładowo, fakt nieprawidłowego wykonania umowy 
cywilnoprawnej, dotyczącej np. usług stolarskich czy stomatologicznych traktowano 
jako podejrzenie oszustwa). Szeroki był również zakres świadczonej pomocy 
prawnej – beneficjentom, których uznano za uprawnionych do świadczeń, udzielano 
wsparcia w prowadzeniu ich spraw o charakterze cywilnoprawnym (np. dotyczących 
odrzucenia spadku, podziału nieruchomości, wyjaśnianiu spraw z zakresu 
ubezpieczenia społecznego). 

Nieprawidłowości polegające na: zatrudnieniu w ramach Projektu osób 
nieposiadających wymaganych kwalifikacji lub doświadczenia, finansowaniu pomocy 
osobom nieuprawnionym lub bez bezpośredniego związku z pokrzywdzeniem 
przestępstwem oraz na nieprawidłowym rozliczeniu wydatków na szkolenia dla 
beneficjentów świadczą o wykorzystaniu części otrzymanej dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem. 

Termin zakończenia realizacji umowy przypada na 31 grudnia 2021 r. 
Dotychczasowy przebieg realizacji Projektu wskazuje, że zachodzi bardzo duże 
ryzyko nieosiągnięcia produktów i rezultatów założonych w umowie dotacji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Uzyskiwanie dofinansowania ze środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 czerwca 
2014 r. Do reprezentowania Stowarzyszenia i działania w jego imieniu na zewnątrz, 
a także składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych oraz wykonywania czynności prawnych w imieniu 
Stowarzyszenia, uprawnieni byli jednoosobowo prezes i wiceprezes Zarządu. 
Funkcję wiceprezesa od początku działalności stowarzyszenia pełnił Mateusz 
Misztal. W skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia wchodził m.in. [...]10. 

Realizacją zadań związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości oraz zawarciem i wykonywaniem umowy nr DFS-II.7211.911.2019 
z 15 kwietnia 2019 r. zajmował się Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mateusz 
Misztal (dalej również Wiceprezes). 

(akta kontroli str. 2-7, 16, 41) 

Celem działania Stowarzyszenia było m.in. wspieranie szeroko pojętej pomocy 
innym, działanie na rzecz poprawy dostępności do bezpłatnego doradztwa 
prawnego, zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród 
młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie, a także pomoc ofiarom 
wypadków komunikacyjnych. Zgodnie ze statutem cele Stowarzyszenia miały być 
realizowane m.in. poprzez tworzenie i realizację programów adresowanych do dzieci 
i młodzieży i ich rodzin, poradnictwo prawne, mediacje rodzinne, doradztwo i opiekę 
prawną – m.in. pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony 
prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych. 

(akta kontroli str. 5, 8-15) 

Stowarzyszenie złożyło ofertę w LXIX otwartym konkursie ofert na powierzenie 
realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, 
udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na lata 
2019-2021 (dalej: oferta). Wskazując w niej doświadczenie w realizacji zadań 
określonych ofertą (tj. udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i osobom im najbliższym) podano: Osoby współpracujące oraz jego członkowie 
posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz społeczne związane  
z realizacją działań, które przewiduje zadanie. Są to prawnicy, członkowie różnych 
organizacji pozarządowych, którzy realizowali wielokrotnie z sukcesami projekty 
społeczne z wielomilionowymi budżetami. Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. 
Jana Pawła II w Końskich to podmiot, który w latach 2016-2017 realizował na 
terenie powiatu koneckiego i kieleckiego inicjatywę bezpłatnych porad prawnych.  
W ramach tych działań bezpłatna pomoc prawna została udzielona ponad 1000 
osób. Głównym inicjatorem projektu był wskazany w niniejszej ofercie Wiceprezes 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176, ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 

OBSZAR 
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Stowarzyszenia Mateusz Misztal. Porad nadto udzielali [...]11 i [...]12, wówczas 
aplikanci aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Podmiot posiada olbrzymie 
doświadczenie w świadczeniu pomocy. Inicjowano różne akcje polegające na 
świadczeniu pomocy. Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Misztal zajmowała się 
pozyskiwaniem w ramach Stowarzyszenia żywności z Banku Żywności, który 
ostatecznie trafiał do najuboższych mieszkańców powiatu kieleckiego i koneckiego. 
W ramach akcji przekazania żywności oraz udzielania porad prawnych, 
zorganizowano inicjatywy na terenie również powiatów radomskiego, przysuskiego  
i szydłowieckiego. Stowarzyszenie zatem posiada istotne doświadczenie nie tylko 
na terenie najbliższych powiatów, ale również swoją właściwością obejmuje inne 
tereny, w tym te objęte wnioskiem. 

(akta kontroli str. 43-45) 

Wskazując w ofercie skalę i miejsce dotychczasowego działania w zakresie zadań 
określonych przedmiotową ofertą, podano: Stowarzyszenie funkcjonuje od 2014 r. 
W ramach działania prowadziło ono działania polegające na udzielaniu bezpłatnego 
doradztwa prawnego. Wiceprezes Stowarzyszenia Mateusz Misztal posiada 
znaczne doświadczenie w udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem. Członkowie Stowarzyszenia realizowali na terenie 
woj. świętokrzyskiego zadania zbieżne z założeniami Projektu w ramach m.in. 
Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" Oddział w Kielcach oraz 
Stowarzyszenia „Hojne Serca im Św. Jana Pawła II” w Końskich. (...) W ramach 
projektu pn. „Pokonać bezradność! Efektywne strategie radzenia sobie  
z problemami niepełnosprawności przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu". 
Projekt współfinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL. 
Wartość projektu: 1 660 510,00 zł. Projekt był realizowany dla zaktywizowania osób 
niepełnosprawnych. Członkowie zarządu stowarzyszenia udzielali bezpłatnych 
porad prawnych w ramach działalności Stowarzyszenia „Hojne Serca im Św. Jana 
Pawła II w Końskich, uczestniczyli nieodpłatnie jako wolontariusze w ramach 
projektu «Twórcze weekendy dla Umysłu i Ciała" realizowanego przez 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała z Łopuszna udzielając 
bezpłatnych porad prawnych oraz prowadząc warsztaty ze ścieżki postępowania 
karnego i cywilnego. 

(akta kontroli str. 44) 

Wyjaśniając, na czym konkretnie polegała realizacja pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem przez członków Stowarzyszenia w ramach 
Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, a także w ramach projektu „Pokonać 
bezradność! (…), kiedy i gdzie realizowane były te działania, na czym polegały, 
którzy z członków Stowarzyszenia oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu 
w ramach Funduszu Sprawiedliwości byli w to zaangażowani, Mateusz Misztal 
podał: We wspomnianym projekcie nie brały udziału osoby aktualnie zaangażowane 
w Projekt. Ostatecznie, osoby które podejmowały aktywność w [przedmiotowym – 
przyp. kontrolera] projekcie nie podjęły współpracy w ramach kontrolowanego 
Projektu (…). 

(akta kontroli str.1436-1440) 

Wyjaśniając, czy Stowarzyszenie wykonywało w przeszłości zadania tożsame lub  
o zbliżonym zakresie tematycznym do zadań objętych umową dotacji, Wiceprezes 
Mateusz Misztal podał m.in. (…) Z uwagi na fakt, iż każdorazowo dewizą 

                                                      
11 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

12 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Stowarzyszenia, jego członków i współpracowników było świadczenie pomocy 
nieodpłatnej, organizowanie akcji pomocowych, w tym również dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, nigdy nie odnotowywano faktu realizowania 
działań również w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. (…) 
Co zaś tyczy się konkretnych działań Stowarzyszenie, przykładowo, w ramach 
działania udzielało bezpłatnego doradztwa prawnego. Wiceprezes Stowarzyszenia 
Mateusz Misztal posiada znaczne doświadczenie w udzielaniu bezpłatnej pomocy 
prawnej, między innymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Przez okres od 
2012 roku do 2018 roku udzielił bezpłatnych porad prawnych dla około 3000 osób,  
w tym zapewne zdecydowana część osób stanowiła osoby pokrzywdzone 
przestępstwem (…). 

W wyjaśnieniach nie wskazano innych, poza pomocą prawną świadczoną przez 
Mateusza Misztala, zadań tożsamych ani o zbliżonym zakresie tematycznym do 
zadań realizowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  

(akta kontroli str. 167-178) 

Inni członkowie Stowarzyszenia nie udzielali pomocy prawnej, porad prawnych ani 
nie prowadzili warsztatów prawnych. Mateusz Misztal podejmował takie czynności 
zarówno w ramach Stowarzyszenia, jak i poza nim.  

(akta kontroli str.1436-1445) 

W przedstawianych przez Wiceprezesa na potrzeby kontroli NIK informacjach  
o doświadczeniu innych osób zaangażowanych w Projekt13 (oraz w ofercie złożonej 
w ramach konkursu) wskazywano, że osoby te podejmowały wolontaryjną 
współpracę ze Stowarzyszeniem. Wyjaśniając, czy pomoc ta była dokumentowana, 
w szczególności poprzez zawarcie umów, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie14, Mateusz 
Misztal podał m.in., że pomoc ta (…) nie miała charakteru systematycznego,  
a jedynie była sporadyczna, odpowiadająca aktualnym potrzebom osób 
korzystających lub wymagających pomocy. Tym samym nie zawieraliśmy 
porozumień z osobami, które wspierały Stowarzyszenie, gdyż nie było nigdy 
potrzeby dokumentowania aktywności przy podejmowaniu działań społecznych,  
a nadto z istoty Stowarzyszenia wynika, iż członkostwo jest wystarczającym 
upoważnieniem do wspólnej społecznej pracy w ramach inicjatyw.  

(akta kontroli str. 1436-1445) 

Wskazując w ofercie zasób kadrowy przewidywany do zaangażowania przy 
realizacji zadania, zapewniający jego właściwą realizację, w tym również pod 
względem organizacyjnym, merytorycznym oraz finansowym15 podano: 
Stowarzyszenie dysponuje i współpracuje z gronem profesjonalnych prawników 
(adwokaci, radcowie prawni, asesorzy, kuratorzy), profesjonalnych psychologów, 
socjologów, trenerów personalnych, coachów, facylitatorów, pracowników instytucji 
samorządowych oraz sądowych, wolontariuszy m.in. Szlachetnej Paczki i Akademii 
Przyszłości. 

W ofercie wskazano konkretne osoby do realizacji zadań, podając m.in. ich 
kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie. Jako osoby pierwszego kontaktu 

                                                      
13 Np. [...], [...], [...]. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie imion i nazwisk ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

14 Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm. 

15 Należało podać osoby wskazane do zarządzania zadaniem wraz z opisem sposobu zarządzania zadaniem 
(zakres obowiązków, struktura zarządzania zadaniem w tym sposób podejmowania decyzji, monitoring) oraz 
osoby zaangażowane do realizacji działań merytorycznych (kwalifikacje, formy i wymiar zaangażowania danej 
osoby do realizacji zadania). 
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wskazano: [...]16 (aplikanta III roku aplikacji adwokackiej), [...]17, [...]18, Elżbietę 
Misztal (Prezes Zarządu Stowarzyszenia). Jako koordynatora wskazano [...]19 
(członka Stowarzyszenia). Obsługę dyżuru telefonicznego mieli pełnić [...]20,[...]21, 
Mateusz Misztal, [...]22; dodatkowo w razie niemożności pełnienia przez pozostałe 
osoby wskazanych zadań podano Elżbietę Misztal. 

Pomoc psychologiczną mieli pełnić psychologowie [...]23 i [...]24, porad prawnych 
mieli udzielać [...]25,[...]26,[...]27,[...]28  oraz Mateusz Misztal. Obsługę administracyjną 
i techniczną miały zapewniać [...]29,[...]30,[...]31. Jako osobę deklarującą współpracę 
w Projekcie w razie potrzeby wskazano [...]32.  

(akta kontroli str. 44-52) 

Zadania w Projekcie były w znacznej mierze realizowane przez inne osoby, niż 
wskazane w ofercie. Osobami pierwszego kontaktu były: [...]33 
(4 m-ce), [...]34, [...]35, [...]36 (14 m-cy), [...]37 (7 m-cy), [...]38 (5 m-cy), [...]39 i [...]40. 

                                                      
16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

17 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

19 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

20 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

21 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

23 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

24 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

27 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

29 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

30 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

32 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

33 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

35 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

36 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

37 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Koordynatorem były kolejno [...]41 (6 m-cy), [...]42 (12 m-cy), [...]43 (od 1 października 
2020 r.).  

Dyżur telefoniczny pełnili: [...]44 (9 m-cy), [...]45, [...]46 47, [...]48 oraz [...]49. Obsługę 
administracyjną zapewniały [...]50, [...]51 oraz [...]52 (12 m-cy, do końca września  
2020 r.). 

Pomocy prawnej udzielała [...]53 (na podstawie umowy zlecenia), a w ramach 
prowadzonej działalność gospodarczej Mateusz Misztal, [...]54,[...]55,[...]56 i [...]57  
(dwaj ostatni na podstawie umowy zawartej przez Stowarzyszenie z [...]58 Sp.  
z o.o.).  

Pomocy psychologicznej udzielała [...]59 (najpierw na podstawie umowy zlecenia, 
potem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), a także – w ramach 
działalności gospodarczej – [...]60, [...]61, [...]62 (psychiatra) oraz [...]63 (na podstawie 

                                                                                                                                       
38 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

39 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

40 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

41 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

42 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

43 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

44 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

45 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

46 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

47 Od 19 września 2019 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

48 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

49 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

50 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

51 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

52 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

53 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

54 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

55 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

56 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

57 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

58 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazwy firmy ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

59 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

60 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Law & Tax Sp. z o.o.). Mediacje  
w Projekcie prowadziła [...]64.  

 (akta kontroli str. 164-166, 579-618, 639-642, 649-719) 

Odnośnie istotnych rozbieżności pomiędzy osobami, które zgodnie ze złożoną  
w ramach konkursu ofertą miały realizować zadania w ramach Projektu, a osobami, 
które faktycznie te zadania realizowały, Mateusz Misztal wyjaśnił, że wynikają one  
z sytuacji niezależnych ani od Stowarzyszenia, ani osób pierwotnie wskazanych  
w ofercie i zaznaczył, że zmiany kadrowe nie miały żadnego wpływu na realizację 
działań, bowiem osoby nowo zatrudnione odpowiadały kwalifikacjom  
i doświadczeniom osób pierwotnie wskazanych w Projekcie. Dynamika i zasady 
działania projektu w praktyce często nie pozwalały podjąć stałej współpracy tymże 
osobom ze Stowarzyszeniem. Rotacja wynikała najczęściej z przyczyn osobistych, 
ograniczeń mobilnych, czy też niezadowalającego wynagrodzenia. Przede 
wszystkim bez znaczenia nie pozostawało, iż w Projekcie specjaliści, osoby  
I kontaktu itd. musiały zadeklarować pełną dostępność, która polega np. na udziale 
w interwencji Policyjnej o 3.00 w nocy lub udzielania wsparcia psychologicznego  
o północy.  

Mateusz Misztal wskazał także m.in.: osoby posiadające stałe, pewne zatrudnienie, 
nie zrezygnują z niego aby pobierać wynagrodzenie przez 2,5 roku projektu, nawet 
w przypadku zaangażowania ich do pracy specjalistycznej tym bardziej biorąc pod 
uwagę pełną dostępność 24h/dobę. Z kolei osoby podejmujące aktywność jako  
os. I kontaktu nie zmienią pracy (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę) dla niestabilnego zatrudnienia w Projekcie na 2/3 dni/tyg (…), które co do 
zasady miało trwać 2,5 roku, ale biorąc pod uwagę treść umowy z MS może się 
zakończyć w każdej chwili. (…) kwestia kadrowa w ramach realizowanego projektu, 
wbrew pozorom nastręczała i nadal nastręcza liczne trudności. Niezależnie od 
powyższego, zastąpienie pierwotnie wskazanej kadry aktualnie pracującą nie 
obniżyło poziomu merytorycznego realizowanego projektu. 

(akta kontroli str. 1436-1445) 

W ogłoszeniu o konkursie określono wymagane kwalifikacje dla osób pełniących 
określone zadania w ramach dofinansowanych projektów. Wymagania dotyczące 
wykształcenia lub doświadczenia określono dla osób pierwszego kontaktu, 
koordynatorów, osób udzielających pomocy psychologicznej i prawnej oraz 
prowadzących mediacje. Wskazano, że kwalifikacje i doświadczenie tych osób będą 
podlegały weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu realizacji zadania. W treści oferty 
należało wykazać, że wskazane do realizacji zadania osoby posiadają określone  
w ogłoszeniu o konkursie kwalifikacje i/lub doświadczenie oraz wskazać je z imienia 
i nazwiska. 

Zgodnie z wymogami konkursu, pomocy psychologicznej w ramach Projektu mogła 
udzielać osoba uprawniona zgodnie z zarządzeniem Nr 57/2007/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia 

                                                                                                                                       
61 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

62 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

63 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

64 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień65, tzn. osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii.  

Pomocy prawnej mógł udzielać radca prawny, adwokat, notariusz, komornik, zaś 
aplikant adwokacki/radcowski/notarialny/komorniczy/aplikacji ogólnej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy 
aplikacji. Pomocy prawnej mogli również udzielać absolwenci kierunku prawo na 
uczelniach polskich lub zagranicznych uznanych w Polsce i posiadający tytuł 
zawodowy magistra, pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego 
doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej lub stosowania prawa. 

Mediacje mogła prowadzić osoba wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez 
sądy okręgowe lub przez uprawnione organizacje. Osoba pierwszego kontaktu  
w ramach Projektu powinna posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy  
z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Od koordynatorów wymagano 
doświadczenia w zakresie rozliczania i koordynacji projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych lub źródeł zagranicznych. 

Analiza kwalifikacji osób realizujących zadania w Projekcie wykazała, że warunków 
określonych w konkursie nie spełniały: [...]66 (brak dyplomu magistra psychologii, 
wymaganego dla prowadzenia pomocy psychologicznej); [...]67 – koordynator (brak 
doświadczenia w zakresie rozliczania i koordynacji projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych lub źródeł zagranicznych); [...]68 oraz [...]69, które 
realizowały zadania osób pierwszego kontaktu (brak co najmniej rocznego 
doświadczenia w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem). Szerzej 
kwestie te omówiono w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Pozostałe osoby realizujące zadania w Projekcie posiadały wymagane kwalifikacje. 
Spełnianie wymagań przez [...]70, absolwenta kierunku prawo,  
w zakresie posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie udzielania 
pomocy prawnej71 lub stosowania prawa potwierdzili prawnicy realizujący zadania  
w Projekcie – [...]72 (potwierdził, iż [...]73 w ramach odbywanego stażu w kancelarii 
adwokackiej od sierpnia do grudnia 2018 r. wraz z nim świadczył nieodpłatną pomoc 
prawną74 w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w [...]75) oraz [...]76  
                                                      
65 Rozdział 1 § 2 ust. 1 pkt. 27 (Biul. Inf. NFZ 2007 Nr 41, poz. 57 ze zm.). 

66 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

67 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

68 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

69 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

70 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

71 Przedstawione zostały także dokumenty potwierdzające posiadanie przez Dominika Stępnia niemal rocznego 
doświadczenia w zakresie prowadzenia poradnictwa obywatelskiego.  

72 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

73 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

74 Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz. U.  
z 2019 r. poz. 294, ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 2 tej ustawy wśród wymogów, które należy spełnić by 
być uprawnionym do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia 
organizacji pozarządowej, jest ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra oraz 
posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. 
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(zaświadczyła ona, że [...]77 w ramach wolontariatu w kancelarii [...]78 w od stycznia 
do grudnia 2018 r. udzielał porad prawnych i prowadził bieżącą obsługę prawną 
klientów firmy). 

 (akta kontroli str.140-158) 

Księgowość w Projekcie prowadził Mateusz Misztal (przez 6 m-cy, do końca 
września 2019 r.) oraz [...]79. 

Wyjaśniając, dlaczego w początkowej fazie realizacji Projektu realizował zadanie 
polegające na prowadzeniu księgowości Projektu, skoro nie były to zadania spójne  
z jego wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, Mateusz Misztal podał m.in. 
W pierwotnej wersji założeń projektowych, jako koordynatora Projektu określono 
posiadającego stosowne kompetencje [...]80, który ostatecznie nie podjął się tejże 
funkcji. (…) Potrzeba oszczędnej polityki budżetowej w ramach kosztów 
administracyjnych uniemożliwiała zaangażowanie podmiotu zewnętrznego (…) 
Mimo faktu, iż co do zasady zajmuję się aktualnie świadczeniem usług prawnych i 
menedżerskich, od początku prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej 
posiadam wpis do CEIDG obejmujący PKD 69.20.Z. – Działalność rachunkowo-
księgowa; Doradztwo podatkowe. Ponadto, przez 3 lata samodzielnie prowadziłem 
sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako prokurent samoistny, przez 
ponad 4 lata prowadziłem samodzielnie sprawy Stowarzyszenia jako Wiceprezes (w 
obu przypadkach pełna księgowość) co zmusiło mnie do nabycia pewnej wiedzy i 
umiejętności w przytoczonym zakresie. W ramach działań w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością dokonywałem obsług prawnych niejednokrotnie wymagających 
wiedzy podatkowej i kadrowej, stąd tymczasowe powierzenie mi polityki 
rachunkowej było niezbędne. W tych działaniach otrzymywałem naturalnie stosowne 
wsparcie [...]81. W ramach kontrolowanego projektu nie dokonywałem działań 
polegających na dyżurze telefonicznym. Pierwotne założenie uwzględniało taką 
formę aktywności w projekcie, lecz ostatecznie niezbędne było podjęcie szybkiej 
pomocy prawnej dla beneficjentów, co spowodowało, iż w ostatecznym rozrachunku 
moją aktywnością pozostało udzielanie pomocy prawnej. 

(akta kontroli str.1436-1445) 

Wyjaśniając, czy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz osobami 
zaangażowanymi w realizację zadań w ramach Projektu zachodzą powiązania 
rodzinne lub osobiste82, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, Mateusz Misztal podał: 
Pomiędzy wymienionymi osobami zachodzą powiązania rodzinne i osobiste nie 
mające żadnego znaczenia, ponad fakt sprawnego, rzetelnego i starannego 
działania w ramach zadania. Ponadto wszystkie z wymienionych osób są członkami 

                                                                                                                                       
75 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazwy miejscowości ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

76 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

77 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

78 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazwy firmy ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

79 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

80 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

81 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

82 Wskazano następujące osoby: Mateusz Misztal, Elżbieta Misztal, [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Na podstawie art. 
5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imion i nazwisk 
ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Stowarzyszenia od początku jego powstania lub są w jego władzach. Część  
z wymienionych osób weszły w skład komitetu założycielskiego organizacji.  

 Elżbieta Misztal – Prezes Stowarzyszenia – nie podejmuje żadnej aktywności  
w ramach projektu – matka Wiceprezesa Mateusza Misztal,  

 Mateusz Misztal – Wiceprezes Stowarzyszenia – podejmuje aktywność 
polegającą na świadczeniu pomocy prawnej dla Beneficjentów Projektu oraz 
kieruje pracą Stowarzyszenia – syn Prezesa Stowarzyszenia – Elżbiety Misztal,  

 [...]83 – Członek Komisji Rewizyjnej – podejmuje aktywność polegającą na 
świadczeniu pomocy poprzez prowadzenie działań w formie zdalnego 
całodobowego dyżuru telefonicznego – syn [...]84,  

 [...]85 – Członek Stowarzyszenia – podejmuje aktywność polegającą na 
świadczeniu pomocy poprzez prowadzenie działań w formie zdalnego 
całodobowego dyżuru telefonicznego – żona [...]86,  

 [...]87 – Członek Stowarzyszenia – podejmuje aktywność polegającą na 
świadczeniu pomocy poprzez prowadzenie działań w formie zdalnego 
całodobowego dyżuru telefonicznego oraz działań księgowo-kadrowych,  

 [...]88 – Członek Stowarzyszenia – podejmuje aktywność polegającą na 
świadczeniu pomocy poprzez prowadzenie działań w formie zdalnego 
całodobowego dyżuru telefonicznego oraz działań administracyjnych w zakresie 
w jakim są one niezbędne przy polityce kadrowo-księgowej,  

 [...]89 – osoba niezwiązana ze Stowarzyszeniem w żaden sposób,  
w ciągu kilku miesięcy w 2019 r. zewnętrzny dostawca środków dla 
beneficjentów i organizacji. Złożyła rezygnację z uwagi na nieopłacalność 
działań.  

[...]90,[...]91 i [...]92 to siostry.  

 [...]93 – Członek Stowarzyszenia – osoba niepodejmująca żadnej aktywności  
w ramach przedmiotowego Projektu – partnerka [...]94. 

                                                      
83 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

84 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

85 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

86 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

87 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

88 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

89 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

90 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

91 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

92 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

93 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

94 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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(akta kontroli str. 167-178) 

Wyjaśniając, kiedy oraz z jakich źródeł Stowarzyszenie uzyskało informację  
o możliwości ubiegania się o sfinansowanie zadania ze środków Funduszu, 
wiceprezes Mateusz Misztal podał: członkowie Stowarzyszenia (…) obserwowali 
począwszy od 2015 r. za pośrednictwem powszechnie dostępnych portali 
internetowych formy publicznego wsparcia dla organizacji i ostatecznych 
beneficjentów do których środki są kierowane, nie tylko w zakresie pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem. Prowadzenie konkursów przez Fundusz Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomoc Postpenitencjarnej było dla 
członków Stowarzyszenia faktem notoryjnym, biorąc pod uwagę również zawodowe 
doświadczenie Wiceprezesa – ówcześnie pracę w Sądzie Rejonowym w Kielcach 
(...). 

(akta kontroli str.167-178) 

Dotację uzyskano w wyniku rozstrzygnięcia LXIX otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im 
najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku na lata 2019-2021. W konkursie tym oferty złożyły trzy organizacje95. 

Oferta została złożona w wymaganym terminie (29 stycznia 2019 r.) i spełniała 
wszystkie wymagania formalne. Pod względem merytorycznym oferta otrzymała 102 
punkty na 160 możliwych. Komisja konkursowa złożyła propozycję zmniejszenia 
kwoty wnioskowanej dotacji w ten sposób, że ograniczono w każdym roku realizacji 
zadania (w latach 2019-2021) trzy pozycje w kosztorysie: 

 organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy 
prawnej osobie uprawnionej, jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem 
polskim (zmniejszenie z 11 tys. zł do 5 tys. zł rocznie), 

 organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą 
psychiatryczną lub psychologiczną (ze 130 tys. do 104 tys. rocznie), 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych (planowano 10 tys. zł rocznie, 
komisja konkursowa rekomendowała rezygnację z tych wydatków). 

Skorygowanie oferty w tym zakresie było warunkiem podpisania umowy na 
realizację zadania. 

(akta kontroli str.159-163) 

Informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
Stowarzyszenie uzyskało poprzez udostępnienie wyniku konkursu na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
dotyczącej konkursu ofert. Pismem z 13 marca 2019 r. Stowarzyszenie zostało 
poinformowane o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 4 245 896 zł (po 
uwzględnieniu propozycji zmniejszenia, o której mowa powyżej. 

(akta kontroli str. 161-163, 167-178) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że niektóre osoby wykonujące 
zadania w ramach projektu nie spełniały wymaganych warunków konkursu. 
Mianowicie:  

                                                      
95 Poza Stowarzyszeniem także Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra oraz Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 Pomocy psychologicznej w ramach Projektu, przez okres od października  1.
2019 r. do sierpnia 2020 r., udzielała [...]96, która nie posiadała wymaganego 
warunkami konkursu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku 
psychologia. 

W sprawie zaangażowania w Projekcie osoby niespełniającej wymogów Mateusz 
Misztal wyjaśnił: (…) W momencie podjęcia współpracy z Panią [...]97 przedłożyła 
ona szereg dokumentacji na okoliczność jej bardzo bogatego doświadczenia 
związanego bezpośrednio ze wsparciem i poradnictwem psychologicznym  
w szczególności z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Pani [...]98 wykazała 
za pomocą oświadczeń i dokumentów, iż prowadziła faktycznie poradnictwo 
psychologiczne w projekcie w ramach GOPS w [...]99. Biorąc pod uwagę jej 
kompetencje i podejmowane aktywności oczywistym było dla mnie, iż posiada 
prawo udzielania pomocy psychologicznej. Faktem jest, iż przedstawione dyplomy 
nie były skopiowane czytelnie. Nie podjąłem stosownej analizy w tym zakresie 
zawierzając w pełni kompetencjom Pani [...]100 i dopiero w trakcie kontroli NIK 
ujawniło się, iż Pani [...]101 nie posiada stosownego dyplomu wymaganego wprost 
zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. To zaś skutkowało rozwiązaniem umowy dot. 
poradnictwa psychologicznego z Panią [...]102. (…) 

 (akta kontroli str. 579-584, 649-719, 1436-1506) 

Z tytułu zaangażowania [...]103 w Projekcie do dnia zakończenia kontroli 
wydatkowano kwotę 67 210 zł. 

(akta kontroli str.1682) 

 Przez rok rolę koordynatora w Projekcie pełniła [...]104, która nie miała 2.
wymaganego doświadczenia w rozliczaniu lub koordynacji projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych lub źródeł zagranicznych. 

(akta kontroli str. 579-584, 639-642) 

Mateusz Misztal wyjaśnił: Pani [...]105 to aktualnie adwokat przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Kielcach. (…) Przed podjęciem decyzji o powierzeniu Pani [...]106 
wykonywania funkcji koordynatora projektu przez około miesiąc była Ona wdrażana 
przez osoby odpowiedzialne za merytoryczne rozpatrywanie wniosków i kierowanie 
projektem w pracę koordynatora, a co polegało na faktycznym zaznajomieniu jej  

                                                      
96 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

97 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

98 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

99 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazwy miejscowości ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

100 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

101 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

102 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

103 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

104 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

105 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

106 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 



 

16 

z procedurą rozpatrywania wniosków, obiegu dokumentacji, objaśnieniu 
poszczególnych etapów rozpatrywania wniosku, zatwierdzania ich, pozostałych 
kwestii finansowych i merytorycznych. Wraz z Panią [...]107 przygotowaliśmy Panią 
[...]108 przez miesiąc do pełnienia funkcji. Ponadto, Pani [...]109, która była 
koordynatorem i posiada na tę okoliczność stosowne dokumenty, udzielała przez 
początkowy okres pracy Pani [...]110 stosownych rad i wyjaśnień. Tym samym Pani 
[...]111 poza wdrożeniem przed objęciem funkcji, co należy kwalifikować jako nabycie 
stosownej wiedzy, przez okres wstępny koordynacji miała stałe wsparcie m.in. [...]112 
(…). Poza tym, że miesięczny okres przygotowania do pracy w charakterze 
koordynatora w zupełności wystarczył aby Pani [...]113 nabyła istotne umiejętności, 
jest ona dodatkowo bardzo dobrym młodym prawnikiem, który w sposób trafny 
kwalifikował i weryfikował sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

(akta kontroli str.1436-1444) 

Zgromadzone w toku kontroli dokumenty nie zawierają informacji o uprzednim 
zaangażowaniu pani [...]114 w Projekt. NIK podkreśla, że osoba pełniąca funkcję  
w projekcie finansowanym ze środków publicznych powinna posiadać wymagane 
kwalifikacje przed rozpoczęciem realizacji zadań, a spełnianie wymagań, zgodnie  
z wymogami konkursu należało wykazać w ofercie, czego nie zrobiono. 

(akta kontroli str.164-166) 

Z tytułu zaangażowania [...]115 w ramach Projektu do dnia zakończenia kontroli 
wydatkowano kwotę 40 240,32 zł. 

(akta kontroli str.1682) 

 Dwie osoby pełniące w Projekcie role osób pierwszego kontaktu nie miały 3.
wymaganego doświadczenia w pracy z osobami pokrzywdzonymi.  

(akta kontroli str. 579-618) 

W odniesieniu do [...]116 Mateusz Misztal wyjaśnił: Pani [...]117 dokonywała 
czynności jako osoba I kontaktu od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Pani [...]118 
posiadała doświadczenie w pracy i wykształcenie, lecz zatrudnienie jej było 

                                                      
107 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

108 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

109 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

110 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

111 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

112 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

113 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

114 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

115 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

116 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

117 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

118 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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niezbędne z uwagi na nagłą rezygnację [...]119, która wprost posiadała 
doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem przez okres co 
najmniej 1 roku. Pani [...]120 z uwagi na nieopłacalność dalszej współpracy oraz 
planowane podjęcie stałego zatrudnienia począwszy od 1.09.2019 r. zrezygnowała 
nagle kilka dni przed końcem lipca 2019 r. z pracy jako osoba I kontaktu. 
Stanęliśmy przed trudną sytuacją, która była dla nas istotnym zaskoczeniem. Pani 
[...]121 zajmowała się punktami w [...]122. Zatrudniona zatem była łącznie 3 dni  
w tygodniu. Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zakończeniu współpracy 
(umowa zlecenie umożliwia zerwanie umowy w każdej chwili lub zwyczajnie 
odmowę realizacji obowiązków) rozpoczęliśmy poszukiwanie osób, które posiadają 
min. 1 roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. 
Osoby, które taką kwalifikację posiadały, nie chciały podjąć współpracy na 3 dni/tyg 
(przy niepewnym projekcie trwającym 2,5 roku), gdyż musiałyby zrezygnować ze 
swojej pracy. Wówczas poprosiłem Panią [...]123 do działania w charakterze osoby 
zastępującej na jakiś czas Panią [...]124. Okres ten trwał aż do końca grudnia  
2019 r.  

(akta kontroli str. 1436-1444) 

W odniesieniu do [...]125 Mateusz Misztal wyjaśnił: Pani [...]126 aktualnie pełni 
funkcję osoby I kontaktu w ramach Lokalnych Punktów Pomocy  
w [...]127. Objęła ona funkcję po Pani [...]128, która w podobnym trybie jak poprzednio 
wspomniana [...]129 zrezygnowała ze współpracy pod koniec października 2019 r.  
W tym przypadku również nie było szansy zaangażować do pracy kogoś, kto 
podjąłby współpracę na 2 dni w tygodniu w oddalonych od siebie prawie 100 km 
punktach. Nikt nie chciał się podjąć pracy na takich warunkach, biorąc zaś pod 
uwagę miesięczne wynagrodzenie Pani [...]130 (niewiele ponad 1000 zł netto) oraz 
ponoszone koszty dojazdu, jest to działanie wyjątkowo godne pochwały i wynika 
wyłącznie z rzeczywistego zainteresowania losem osób pokrzywdzonych 
przestępstwem.  

                                                      
119 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

120 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

121 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

122 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazw miejscowości ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

123 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

124 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

125 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

126 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

127 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazw miejscowości ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

128 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

129 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

130 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Moim zdaniem Pani [...]131 posiada stosowne uprawnienie do pracy, gdyż jej 
aktywność zawodowa przedstawia, iż miała możliwość pracy z osobami 
pokrzywdzonymi przestępstwem. W ramach działalności Stowarzyszenia w latach 
2014 – 2018 podejmowała się nieodpłatnie wsparcia przy inicjatywach społecznych. 
Posiada ona doświadczenie w pracy w jednostkach Starostwa Powiatowego  
w [...]132, w których niewątpliwie musiała mieć styczność również z osobami 
pokrzywdzonymi przestępstwem choćby przez wzgląd funkcjonowania w Starostwie 
punktu nieodpłatnych porad prawnych. W tym stanie rzeczy, Pani [...]133 
z oddaniem i pełnym zaangażowaniem podjęła się współpracy ze Stowarzyszeniem 
w chwili braków kadrowych. 

(akta kontroli str. 1436-1444) 

Nie można podzielić stanowiska Wiceprezesa, że fakt posiadania doświadczenia na 
stanowisku pomocy administracyjnej w starostwie powiatowym jest równoznaczny  
z posiadaniem doświadczenia w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, 
podobnie jak nie świadczy o tym nieudokumentowana współpraca ze 
Stowarzyszeniem.  

Z tytułu zaangażowania [...]134 w ramach Projektu do dnia  
zakończenia kontroli wydatkowano kwotę 15 232,29 zł, a [...]135 (do 30 września 
2020 r.) – 22 090,02 zł. 

(akta kontroli str.1682) 

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie nie było przygotowane (w szczególności pod 
względem kadrowym) do realizacji Projektu. Doświadczenie Stowarzyszenia  
w realizacji zadań pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami przed 
realizacją Projektu sprowadzało się do udzielania pomocy prawnej przez 
Wiceprezesa. Spośród 19 osób wskazanych w ofercie tylko pięć faktycznie podjęło 
realizację zadań w tym charakterze, w jakim były wskazane; dodatkowo jedna ze 
wskazanych osób realizowała inne zadania niż pierwotnie planowano. Zmiany 
kadrowe wśród osób zaangażowanych w projekt doprowadziły do tego, że zadania 
w Projekcie realizowały osoby, które nie posiadały wymaganych kwalifikacji.  

 

2. Wykonywanie umowy nr DFS-II.7211.911.2019 na 
realizację zadań Funduszu 

Przedmiotem umowy dotacji była realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz 
udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, o której mowa w § 36 oraz  
§ 37 rozporządzenia136, określonych w złożonej przez wykonawcę ofercie137. 
Zadania miały być realizowane w sposób zgodny z warunkami umieszczonymi  

                                                      
131 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

132 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie nazwy miejscowości ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

133 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

134 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

135 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683, ze 
zm.). 

137 Z dnia 26 marca 2019 r. o sumie kontrolnej 7ff3- b45a-9bbf. 
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w ogłoszeniu138 o LXIX otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy 
świadkom i osobom im najbliższym139 na lata 2019-2021. 

 (akta kontroli str.140-158) 

Zgodnie z warunkami konkursu, podmiot realizujący Projekt miał zapewnić 
udzielanie pomocy w Ośrodku – miejscu ogólnie dostępnym z dogodnym dojazdem 
(w tym środkami transportu publicznego), zapewniającym dyskrecję osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom i osobom im najbliższym oraz  
w Lokalnych Punktach. Miejsca świadczenia pomocy miały zostać oznakowane 
tablicą informującą o współfinansowaniu działalności Ośrodka i Lokalnego Punktu 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  

Stowarzyszenie zapewniło udzielanie pomocy w Ośrodku i Lokalnych Punktach 
zgodnie z tymi wymaganiami. W poszczególnych ośrodkach/punktach zapewniono 
dostępność świadczeń wskazanych w umowie dotacji, a także dostępność osób 
pierwszego kontaktu oraz pozostałych specjalistów, poza dostępnością usług 
psychiatry, co opisano szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.140-158,164-166, 751-753) 

Zgodnie z warunkami konkursu, porady prawne mogły być udzielane tylko  
w Ośrodku i Lokalnych Punktach wskazanych w ofercie (z wyjątkiem pomocy 
udzielanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miejscu przebywania 
pokrzywdzonego140). Porady psychologiczne i psychiatryczne mogły być udzielane  
w Ośrodku, w Lokalnych Punktach oraz w miejscach świadczenia pracy tych 
specjalistów. Wsparcie miało być udzielane podczas spotkań bezpośrednich, zaś  
w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków 
komunikacji na odległość. 

Część zadań w ramach projektu, w szczególności pomoc prawna, była realizowana 
poza ośrodkiem i lokalnymi punktami wskazanymi w ofercie. Szerzej na ten temat  
w sekcji Ustalone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str.140-158, 1166-1431) 

Zgodnie z warunkami konkursu, podmiot otrzymujący dotację ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości powinien o świadczonej pomocy poinformować w terminie 14 dni od 
daty zawarcia umowy właściwe miejscowo sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe, 
wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej, prokuratury regionalne, okręgowe, 
rejonowe oraz wszystkie komendy policji z terenu, na którym realizowane jest 
zadanie. Stowarzyszenie wywiązało się z tego obowiązku. 

(akta kontroli str.140-158, 778-783) 

W okresie od kwietnia 2019 r. do końca czerwca 2020 r. liczba osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, którym udzielono pomocy w ramach Projektu, 
wyniosła 379, co stanowiło 5% wartości docelowej, która ma być osiągnięta na 
koniec 2021 roku (7600 osób). Nie udzielono pomocy żadnym świadkom 
przestępstw (wartość docelowa wskaźnika to 2900 osób). Pomocy udzielono 104 
dzieciom, co stanowiło 42% wartości docelowej (250). Kursy lub szkolenia 
podnoszące kwalifikacje ukończyło 26 osób, co stanowiło 8% wartości docelowej 
(200). Pomocy udzielono 71 osobom najbliższym poszkodowanym, co stanowiło 
14% wartości docelowej (500). Powyższe wskaźniki dotyczyły rezultatów Projektu. 

                                                      
138 Z dnia 18 stycznia 2019 r., nr DFS-II.7211.503.2019. 

139 Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021 z dnia 24 października 2018 r. 

140 Informacja o udzieleniu pomocy poza stałym miejscem jej świadczenia, wraz ze wskazaniem przyczyny, 
powinna być zamieszczona we wniosku o udzielenie pomocy. 
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W tym samym okresie produkty Projektu były następujące: zrealizowano 48% liczby 
godzin pomocy prawnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów 
(4830,5 z zakładanych 10000 godzin) oraz 34% liczby godzin pomocy 
psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej (1022 z 3000). Liczba 
osób, które otrzymały pomoc w postaci bonu żywnościowego wyniosła 165, co 
stanowiło 66% wartości docelowej (250), a liczba osób, którym sfinansowano koszt 
zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej – 133 (58% 
wartości docelowej). Dofinansowanie do opłat czynszowych otrzymały 73 osoby 
(15% zaplanowanych 500). Jednej osobie pokryto koszt czasowego zakwaterowania 
lub udzielenia schronienia, przy czym w Projekcie zaplanowano udzielenie takiej 
pomocy 800 osobom. 

(akta kontroli str. 299-300) 

Wyjaśniając, jakie są przyczyny niskich wskaźników realizacji rezultatów Projektu 
Mateusz Misztal podał m.in.: wskaźniki realizacji Projektu na obecnym etapie 
finansowania nie są miarodajne, bowiem realizacja Projektu zakłada jego 
finansowanie do końca 2021 roku, a ocena wskaźników winna uwzględniać 
ograniczenia epidemiczne Covid-19. Stąd też niemalże niemożliwym jest ocena ww. 
wskaźników, bowiem zakładamy iż w ostatnim kwartale 2020 roku, a także w całym 
2021 roku wskaźniki te zostaną zrealizowane zgodnie ze wskazaniem liczbowym  
w Projekcie, o ile ograniczenia wywołane pandemią zostaną uchylone, bądź liczba 
zakażeń zacznie maleć. Umknąć uwadze nie może jednakże, iż w zdecydowanej 
mierze spowolnienie składania wniosków w sposób bezpośredni spowodowała 
pandemia, całkowity lockdown w miesiącach marzec – maj 2020 r. wstrzymał 
istotnie aktywność ludzką (…). Począwszy od marca 2020 r. zmagamy się  
z ograniczeniami (również beneficjenci), które mogą wprost spowodować obniżenie 
realizacji wskaźników, jednakże w dalszym ciągu zakładamy, iż wskaźniki zostaną 
zrealizowane w całości do końca 2021 r. 

Odnosząc się do nieproporcjonalnie szybszej niż rzeczowa realizacji finansowej 
Projektu, Mateusz Misztal wyjaśnił: większość beneficjentów (…) była w bardzo 
trudnej i zawiłej sytuacji prawnej/ psychologicznej lub materialnej związanej 
bezpośrednio z pokrzywdzeniem przestępstwem. Były to m.in. sprawy o oszustwa, 
lichwę na ogromne sumy pieniężne, zabójstwa, naruszenie praw przez 
funkcjonariuszy publicznych, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania 
mieniem, a także wiele innych. W sprawach tych należało podjąć szereg bardzo 
skomplikowanych i trudnych form czynności prawnych m.in. sporządzanie 
interwencji, skarg nadzwyczajnych, apelacji. (…) Pragnę nadmienić, iż pracownicy 
Stowarzyszenia wielokrotnie pomagali swoim beneficjentom z własnych prywatnych 
środków (…), pomoc prawna świadczona przez prawników w czynnościach, których 
nie obejmują działania projektowe, pomoc psychologiczna świadczona w ramach 
wolontariatu, całodobowe wsparcie osób I kontaktu, prawników i psychologów. 

(akta kontroli str.1590-1592) 

W złożonej przez Stowarzyszenie ofercie założono, że w całym okresie realizacji 
projektu pomoc prawna zostanie udzielona w wymiarze 11 520 godzin,  
a w zakładanych rezultatach projektu wskazano, że pomoc będzie udzielona 8 tys. 
osób pokrzywdzonych oraz 3 tys. świadków (oraz osobom najbliższym w obydwu 
kategoriach). Oznacza to, iż przyjęto średnio 1,05 godziny pomocy prawnej na 
osobę pokrzywdzoną/świadka/osobę najbliższą, a przy uwzględnieniu, że faktycznie 
pomoc prawna udzielana jest 73%141 wszystkich beneficjentów, wskaźnik ten wynosi 
1,43 godziny pomocy prawnej na osobę pokrzywdzoną.  

                                                      
141 Taki wskaźnik wynika z realizacji Projektu do 30 czerwca 2020 r. (stan faktyczny). 
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Z dotychczasowego przebiegu realizacji Projektu wynika, że przeciętnie beneficjenci 
otrzymywali pomoc prawną w wymiarze 16 godzin na osobę. Koszt świadczenia 
pomocy prawnej w Projekcie wynosił 130 zł za godzinę. 

(akta kontroli str. 41-139, 287-338, 477-513, 1683) 

Wyjaśniając, z czego wynika tak znaczna rozbieżność między ofertą (założeniami 
projektu) a faktyczną realizacją, Mateusz Misztal podał: Odnosząc się do uwag 
dotyczących realizacji Projektu oraz jego rezultatów w aspekcie pomocy prawnej, 
ale także w ogóle co do wszystkich form udzielanej pomocy, należy mieć na 
uwadze, iż zadania te są na etapie realizacji. Podnieść zatem należy, iż pozostały 
okres realizacji może przynieść wykonanie rezultatów w zdecydowanej części lub  
w całości. Faktycznie, przedstawiona metodologia wyliczenia, zakłada całkowitą 
niemożność realizacji rezultatów projektu, przy czym uwzględnia jedynie pomoc 
prawną. Użycie tożsamej metodologii przy uwzględnieniu np. wyłącznie pomocy 
psychologicznej przedstawi jeszcze słabsze prognozowane rezultaty, lecz gdyby 
uwzględnić wszystkie dostępne świadczenia wynik będzie zgoła odmienny. Zastrzec 
jednakże należy, iż nie jest wiadomym na obecnym etapie czy kolejni beneficjenci 
nie będą wnioskować np. wyłącznie o pomoc psychologiczną, czy jakąkolwiek formę 
pomocy materialnej z wyłączeniem pomocy prawnej. Nie sposób bowiem wykluczyć, 
iż o pomoc zawnioskują osoby, których pokrzywdzenie jest już stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem Sądu, a wszelkie inne działania prawne już dokonano. 
Podobnie jak nie sposób wykluczyć, że Wnioskodawcy, którzy wykażą 
uprawdopodobnienie popełnienia przeciwko nim przestępstwa uzyskają jedynie 
pomoc os. I kontaktu, co będzie dla nich wystarczające. 

Ponadto, jak wcześniej w toku kontroli podnoszono, specjaliści w osobach 
prawników, psychologów i mediatorów zadeklarowali pomoc woluntarystyczną  
w sytuacji braku środków. Tym samym nie pozbawimy Wnioskodawców dostępu do 
specjalistów niezależnie od posiadanego budżetu co zapewne pozwoli zwiększyć 
możliwości w zakresie rezultatów. 

(akta kontroli str. 1590-1592) 

Umowy podpisywane ze specjalistami nie zawierały postanowień dotyczących 
ewentualnego nieodpłatnego kontynuowania udzielanej pomocy. Wskazywano  
w nich natomiast, że w razie zaprzestania finansowania Projektu na skutek 
rozwiązania umowy dotacji zleceniobiorca wyraża zgodę na rozwiązanie 
przedmiotowej umowy przez zleceniodawcę bez wypowiedzenia oraz że nie będzie 
rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

(akta kontroli str. 477-513) 

Umowy zawierane ze specjalistami na świadczenie poradnictwa prawnego zawierały 
zobowiązanie do przedstawienia wraz z fakturami szczegółowego rozliczenia czasu 
pracy oraz wykonanych działań.  

Postanowień takich nie zawierała umowa zawarta przez Stowarzyszenie 
(reprezentowane, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego [...]142 
przez Mateusza Misztala) z Mateuszem Misztalem. Od kwietnia 2019 r. do końca 
czerwca 2020 r. uzyskał on z tytułu realizacji umowy przychody w kwocie 256,8 tys. 
zł. 

(akta kontroli str. 350-443, 471-513) 

Mateusz Misztal wyjaśnił: Zasadniczo każdorazowo umowa powinna wskazywać na 
obowiązek przedstawienia zakresu działań oraz rachunku lub faktury. Każdorazowo 
zakres świadczeń wskazany w tzw. zestawieniu jest odzwierciedleniem czynności 

                                                      
142 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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podejmowanych a potwierdzanych przez Beneficjenta na cz. B wniosku, za co 
beneficjent ostatecznie ponosi finansową odpowiedzialność. Wskazać zatem należy, 
iż zobowiązanie specjalistów do przedstawienia na mocy umowy zestawienia nie ma 
wymiaru merytorycznego, a jedynie techniczny i porządkujący. Umowa zawarta 
przez Stowarzyszenie z Wiceprezesem nie zawiera tego technicznego i formalnego 
wymogu, gdyż każdorazowo przy weryfikacji godzin zarówno przez koordynatora jak 
i pracownika administracyjnego, weryfikowane w głównej mierze są cz. B wniosku, 
nie zaś zestawienia. Co również istotne, Mateusz Misztal jako równocześnie 
Wiceprezes organizacji posiada w odróżnieniu od innych specjalistów stały i ciągły 
dostęp do cz. B beneficjenta. Zasadniczo podstawą wypłat są cz. B, nie zaś 
zestawienia. Bez weryfikacji w jakiejkolwiek formie cz. B i potwierdzenia jej 
zgodności z tzw. zestawieniem Stowarzyszenie nie dokonuje płatności. Brak 
zobowiązania w tym zakresie w umowie zawartej z Kancelarią Misztal & Partnerzy 
jest o tyle zbędne, że osoba udzielająca pomocy lub nadzorująca udzielanie pomocy 
przez osoby inne działające z ramienia tejże Kancelarii jest równocześnie 
Wiceprezesem organizacji, który weryfikuje potrójnie własne działania, bez potrzeby 
dodatkowej technicznej czynności formułowania odrębnego zestawienia. 
Zestawienie nie ma żadnego merytorycznego wymiaru, a jest jedynie 
zobowiązaniem formalnym. Obwarowanie to jest zatem wyłącznie formą 
dyscyplinowania specjalistów, która to dodatkowo „dokłada” obowiązków po stronie 
zarówno specjalisty jak i nade wszystko Stowarzyszenia – a tu poprzez stwierdzenie 
kompatybilności rachunku lub faktury już nie tylko z cz. B ale również zestawieniem. 

 (akta kontroli str. 167-178) 

Wyjaśniając, w jaki sposób weryfikowała faktury przedstawiane w ramach Projektu 
przez Mateusza Misztala, skoro wraz z nimi nie było przedstawiane szczegółowe 
rozliczenie czasu pracy oraz wykonanych działań, koordynator [...]143 podała: (...) 
Pan Mateusz Misztal wraz z dokumentem rachunkowym, tj. fakturą VAT wystawianą 
za udzieloną pomoc prawną danego miesiąca dostarczał załączniki – części B. 
Weryfikacja prawidłowości wystawionych faktur przez Pana Mateusza Misztala 
odbywa się w ten sposób, że dokonywałam zliczenia liczby godzin  
z dostarczonych załączników – części B, a następnie porównywałam wynik  
z liczbą godzin uwzględnioną w fakturach dostarczonych przez Pana Mateusza 
Misztal. 

(akta kontroli str. 179-186) 

Szczegółowe badanie dokumentacji 43 osób, którym Stowarzyszanie udzieliło 
pomocy wykazało przypadki (opisane szczegółowo w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości), w których beneficjenci nie udokumentowali lub nie 
uprawdopodobnili faktu pokrzywdzenia przestępstwem, a ponadto udzielona im 
pomoc (w szczególności wsparcie prawne) nie miała bezpośredniego związku  
z następstwami przestępstwa i nie służyła złagodzeniu jego skutków.  

Pomocy udzielano nie tylko osobom, które wykazały swój status osoby 
pokrzywdzonej przestępstwem, świadka przestępstwa lub osoby im najbliższej, ale 
także tym, którzy mieli subiektywne poczucie pokrzywdzenia przestępstwem, nie byli 
jednak w stanie tego udokumentować lub uprawdopodobnić. Jednocześnie pojęcie 
przestępstwa było interpretowane szeroko (przykładowo, fakt nieprawidłowego 
wykonania umowy cywilnoprawnej, dotyczącej np. usług stolarskich czy 
stomatologicznych traktowano jako podejrzenie oszustwa). Szeroki był również 
zakres świadczonej pomocy prawnej – beneficjentom, których uznano za 
uprawnionych do świadczeń, udzielano wsparcia w prowadzeniu ich spraw  

                                                      
143 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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o charakterze cywilnoprawnym (np. dotyczących odrzucenia spadku, podziału 
nieruchomości, wyjaśnianiu spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego). 

 (akta kontroli str.1142-1144, 1151-1431) 

Udzielanie świadczeń w określonym zakresie było dokumentowane poprzez 
wypełnianie formularzy części B wniosku o udzielenie pomocy, gdzie należało 
wskazać m.in. szczegółowe uzasadnienie przyznania pomocy oraz jej zakresu, daty 
udzielenia pomocy, rodzaj wsparcia, czas i kwotę pomocy, opis udzielonej pomocy. 
Podpisy składali osoba udzielająca pomocy, beneficjent, a na każdym formularzu144 
także koordynator projektu, który poświadczał, że pomocy udzielono w rozmiarze  
i kwotach wskazanych w ww. polach. 

(akta kontroli str.1142-1144, 1151-1431) 

Wyjaśniając, w jaki sposób (na jakiej podstawie) dokonywała weryfikacji  
i zatwierdzenia pod względem merytorycznym wydatków polegających na udzielaniu 
pomocy prawnej oraz czy zdarzyły się przypadki zakwestionowania 
przedstawionych rozliczeń i z jakich powodów, ówczesna koordynator Projektu 
[...]145 podała: Weryfikacja i zatwierdzenie pod względem merytorycznym wydatków 
polegających na udzieleniu pomocy prawnej i psychologicznej następuje w oparciu  
o przedłożone przez specjalistę załączniki oznaczone jako części B. Załącznik – 
część B, która jest dołączona do akt beneficjenta składa się z rubryk wskazujących 
na rodzaj udzielonej pomocy, datę jej udzielenia, podpis osoby udzielającej pomocy, 
podpis beneficjenta na rzecz którego pomoc była świadczona oraz krótki opis 
udzielonej pomocy. Specjalista w pierwszej kolejności świadcząc daną pomoc 
uzupełnia rubryki części B, w zakresie w jakim załącznik powinien zostać przez 
niego wypełniony. W następnej kolejności tak uzupełnioną część B swoim podpisem 
potwierdza beneficjent na rzecz którego pomoc jest świadczona. Tym samym już na 
etapie „potwierdzania” pomocy przez beneficjenta dokonywana jest swojego rodzaju 
„wewnętrzna” weryfikacja pomiędzy udzielającym pomocy, a osobom na rzecz której 
pomoc była udzielana. Dotychczas nie otrzymałam jakichkolwiek uwag 
beneficjentów w zakresie pracy specjalistów czy też godzin świadczonej na ich 
rzecz pomocy. Wskazanie przez specjalistę czasu świadczonej pomocy, jej zakresu 
rodzi po stronie specjalisty odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń, co już 
samo w sobie jest pewnym mechanizmem samokontroli. 

Po prawidłowym uzupełnieniu części B przez specjalistę beneficjent stwierdza 
własnym podpisem fakt udzielenia na jego rzecz pomocy. Beneficjent już na etapie 
złożenia wniosku o udzielnie pomocy jest pouczony o odpowiedzialności za podanie 
nieprawdziwych informacji w związku z „przystąpieniem” do projektu. Ostatecznie 
więc składając swój podpis na części B, potwierdzającej udzielenie na jego rzecz 
pomocy ponosi pełną odpowiedzialność, w tym także finansową za ewentualne 
poświadczenie nieprawdy. 

Dotychczas nie kwestionowałam rozliczeń specjalistów. Niemniej jednak rozpatrując 
wniosek danego beneficjenta niejednokrotnie spotykam się z wnioskami niejasnymi, 
zbyt ogólnymi, poruszającymi zagadnienia innych dziedzin prawa niż prawo karne. 
Jednoznaczne odrzucenie takiego wniosku i uznanie beneficjenta za osobę 
nieuprawnioną do otrzymania pomocy w ramach projektu nie zawsze jest możliwe  
w oparciu o przeprowadzony wywiad. Tym samym wielokrotnie rozpatrując dany 
wniosek, sugerując się ilością załączonych do wniosku dokumentów, rodzajem 

                                                      
144 Jeden formularz zawierał cztery wiersze do wpisania udzielonej pomocy, w przypadku, gdy świadczeń 
udzielano więcej lub przez dłuższy czas, wypełniane były kolejne formularze. 

145 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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dokumentów wskazywałam, że sytuacja beneficjenta wymaga konsultacji  
z prawnikiem celem szczegółowej analizy stanu faktycznego i prawnego przy czym 
wstępną poradę i analizę załączonych dokumentów ograniczałam czasowo (...) 

 (akta kontroli str.1507-1571) 

Jak wskazano wcześniej, częściowo pomoc specjalistów była udzielana poza 
lokalizacjami wskazanymi w ofercie/umowie. W wypełnionych formularzach 
wskazywano, że udzielano pomocy prawnej dla konkretnego beneficjenta w danym 
dniu w wymiarze od połowy godziny do dziewięciu godzin146.  

(akta kontroli str.514-528, 1142-1144, 1151-1431) 

Wyjaśniając, czy dokonywała weryfikacji merytorycznej wydatków na pomoc prawną 
i psychologiczną w tym aspekcie oraz czy oceniała, jakie powinny być realne 
nakłady pracy np. na sporządzenie pism procesowych, ówczesna koordynator 
Projektu [...]147 podała: Ocena stopnia skomplikowania danej sprawy pod kątem 
prawnym jest ściśle związana z analizą stanu faktycznego i prawnego  
w konkretnym przypadku. Nie da się jednoznacznie stwierdzić jaki nakład pracy 
powinien poświęcić prawnik na sporządzenie danego pisma. Jest to uzależnione od 
rodzaju sprawy, konieczności analizowania sytuacji prawnej, w tym niejednokrotnie 
zaznajomienia się z licznym orzecznictwem, poglądami doktryny. Sporządzenie 
pisma procesowego w danej sprawie, czasem niepozornego z uwagi na długość 
samego tekstu niejednokrotnie poprzedzone może być wielogodzinną analizą 
sprawy i uzależnione od stopnia jej skomplikowania. Nie jest możliwe stwierdzenie 
jaka liczba godzin winna realnie odpowiadać sporządzeniu danego pisma przez 
danego prawnika. (...) 

(akta kontroli str.1507-1571) 

W warunkach konkursu określono, że podmiot ubiegający się o dotację zapewni 
pieniężne współfinansowanie realizacji zadania. Poziom minimalnego pieniężnego 
współfinansowania realizacji zadania wynosił 1% łącznej wartości wydatków 
kwalifikowalnych w ramach zadania. W ofercie należało zapewnić wymagany 
minimalny wkład własny dla każdego roku kalendarzowego.  

Na mocy umowy dotacji Stowarzyszenie zobowiązane było do przekazania 
pieniężnego współfinansowania przedmiotu umowy (tzw. wkładu własnego) z innych 
źródeł w następujących kwotach: na rok 2019 w kwocie brutto 14 300 zł, na rok 
2020 w kwocie brutto 14 500 zł, na rok 2021 w kwocie brutto 14 440 zł. Warunkiem 
przekazania dotacji na dany rok było każdorazowe przedstawienie Dysponentowi 
Funduszu wyciągu bankowego z saldem potwierdzającym posiadanie pieniężnego 
współfinansowania na wyodrębnionym rachunku, w wysokości nie mniejszej niż 
wyżej określona. Wyciąg musiał być przedstawiony najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy na dany rok pomiędzy Stowarzyszeniem a Dysponentem Funduszu. 

Stowarzyszenie przedstawiało przedmiotowe wyciągi bankowe w wymaganych 
terminach. 

(akta kontroli str.16-158, 1016-1017) 

Na rok 2019 Dysponent Funduszu udzielił na realizację zadań wymienionych 
w ofercie, dotacji celowej w kwocie brutto 1 385 332 zł. Przekazanie dotacji na rok 
2020 w kwocie brutto 1 432 924 zł oraz na rok 2021 w kwocie brutto 1 427 640 zł 
miało zostać dokonane na podstawie umów finansowych pomiędzy Dysponentem 

                                                      
146 Czas pomocy należało wskazać z dokładnością do 0,5 godziny. 

147 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Funduszu a Stowarzyszeniem, pod warunkiem rozliczenia i zatwierdzenia przez 
Dysponenta Funduszu sprawozdania półrocznego z realizacji zadania (za I półrocze 
odpowiednio z 2019 r. i 2020 r.) oraz pod warunkiem dostępności środków 
finansowych w ramach ogłoszonego Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
na lata 2019 – 2021, zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia o Funduszu 
Sprawiedliwości.  

Dysponent Funduszu zobowiązał się do przekazania kwoty dotacji za 2019 rok na 
wyodrębniony rachunek bankowy w następujący sposób i terminach: 

a) pierwsza transza w kwocie 346 333 zł płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy; 

b) druga transza w kwocie 346 333 zł płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy; 

c) trzecia transza w kwocie 346 333 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2019 r.; 

d) czwarta transza w kwocie 346 333 zł płatna w terminie do 30 września 2019 r. 

Kwota dotacji na 2020 r. miała zostać przekazana na podstawie umowy finansowej, 
na wyodrębniony rachunek bankowy, w następujący sposób i terminach: 

a) pierwsza transza w kwocie 358 231 zł płatna w terminie do 14 stycznia 2020 r., 
z zastrzeżeniem, że w przypadku niezatwierdzenia przez Dysponenta Funduszu 
sprawozdania z wykonania umowy za I półrocze 2019 r. w terminie do dnia  
31 grudnia 2019 r., pierwsza transza dotacji miała zostać przekazana  
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o przekazaniu dotacji na 2020 rok; 

b) druga transza w kwocie 358 231 zł płatna w terminie do 31 marca 2020 r.; 

c) trzecia transza w kwocie 358 231 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2020 r.; 

d) czwarta transza w kwocie 358 231 zł płatna w terminie do 30 września 2020 r. 

Przekazywanie środków dotacji następowało w ww. kwotach i terminach. 
(akta kontroli str.16-40, 140-142, 350-443) 

Jak wynika z § 3 ust. 9 umowy dotacji, wydatki ponoszone na realizację zadań 
będących jej przedmiotem są kwalifikowalne, jeżeli są niezbędne dla realizacji 
zadania, racjonalne i efektywne, faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, 
udokumentowane, przewidziane w kosztorysie, zgodne z wytycznymi określonymi  
w umowie oraz zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

W trakcie kontroli przeprowadzono szczegółową analizę 43 wniosków o pomoc, 
złożonych i rozpatrzonych w okresie od rozpoczęcia realizacji Projektu do  
30 czerwca 2020 r. Spośród wniosków 411 osób, którym udzielono wsparcia w tym 
okresie, w sposób losowy dobrano 30 wniosków, a w sposób celowy kolejnych 13. 
Doboru celowego dokonano wg osądu kontrolera, z uwzględnieniem m.in. różnych 
form udzielonej pomocy. Analizie poddano wydatki na łączną kwotę 242 204,99 zł, 
która stanowiła 28% wydatków merytorycznych poniesionych w tym okresie. 

Analizowane wnioski zawierały informacje o wydatkach poniesionych na zadania 
przewidziane w Projekcie i w okresie jego realizacji. Zostały one prawidłowo 
udokumentowane, przy zastrzeżeniu sformułowanych wcześniej uwag co do 
sposobu dokumentowania zakresu świadczonej pomocy prawnej. 

Niezgodnie z wytycznymi określonymi w umowie realizowano część wydatków, która 
dotyczyła zadań realizowanych poza lokalizacjami określonymi w umowie dotacji, co 
opisano szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. W sekcji tej wskazano także 
przypadki nieprawidłowych działań związanych z wydatkami na szkolenia. 
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(akta kontroli str.1142-1144) 

Zgodnie z umową dotacji Stowarzyszenie zobowiązało się przedstawić każdej  
z osób ubiegających się osobiście o otrzymanie świadczenia z Funduszu 
Sprawiedliwości część A załącznika nr 3 oraz obowiązane było do odebrania od 
każdej z tych osób, przed udzieleniem pomocy, podpisu w miejscu wskazanym  
w części A załącznika nr 3 (zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych), oraz formularz przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4). 

W § 19 ust. 1 umowy dotacji wskazano m.in., że jeżeli w związku z realizacją 
przedmiotu umowy zaistnieje potrzeba przetwarzania przez wykonawcę danych 
osobowych osób fizycznych, np. w związku z udzielaniem pomocy, wykonawca 
oświadcza, że obowiązki współadministratora danych osobowych tych osób będzie 
wykonywał w zgodzie z przepisami prawa. 

W szczególności, Stowarzyszenie przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych osób fizycznych, o których mowa, w wymaganych przypadkach miało 
uzyskać od nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)148, a także 
przekazać tym osobom informacje, o których mowa w art. 13 lub w art. 14 
rozporządzenia RODO.  

W analizowanych wnioskach o pomoc zawarte były wypełnione i podpisane części A 
załącznika nr 3 (zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych), oraz 
formularze przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4).  

Dodatkowo, w dokumentacji 30 osób znajdowały się wypełnione „formularze 
wywiadu środowiskowego”, zawierające dane osobowe osób zgłaszających się  
o pomoc, dotyczące m.in. ich sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, 
finansowej (o posiadanym majątku, nieruchomościach, oszczędnościach, 
posiadanych papierach wartościowych oraz wartościowych przedmiotach). 

 (akta kontroli str.16-139, 1166-1431) 

Dokumenty sprawozdawcze wskazywały, że w ramach Projektu beneficjenci 
otrzymywali bony żywnościowe oraz bony na artykuły chemiczne. Faktycznie 
otrzymywali oni zamiast bonów artykuły spożywcze lub higieniczne i chemiczne.  

Mateusz Misztal wyjaśnił: Co do zasady w ramach projektu posiadamy działania  
w formie zakupu środków chemicznych itd. oraz zakupu żywności/bonów na 
żywność. Zasadniczo kwestia dotyczy wyłącznie nazewnictwa i w ten sposób należy 
podchodzić do faktu nabywania i przekazywania na rzecz beneficjentów 
wymienionych środków. Kwestia nazewnictwa artykułów żywnościowych  
i chemicznych w formie „bon” wzięła się z faktu możliwości wyboru produktów (na 
życzenie) przez osoby Wnioskujące o pomoc (potw. mailowe). Kwestia terminologii 
w żaden sposób nie rzutuje na sposób realizacji działań i jest z projektem w pełni 
zgodna. Różnica polega na tym, że o ile w przypadku środków chemicznych 
Stowarzyszenie ma możliwość nabywania i przekazywania tychże środków, o tyle  
w sytuacji dostarczania żywności posiadamy swobodę w dostawie bądź żywności, 
bądź bonu na żywność. 

(akta kontroli str. 195-338, 957-1015) 

                                                      
148 Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm. 



 

27 

Zgodnie z umową dotacji (§ 3 ust. 4), gromadzenie, wydatkowanie i rozliczanie 
środków dotacji miało być przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem odrębnego 
rachunku bankowego, wykorzystywanego wyłącznie do obsługi dotacji. W imieniu 
Stowarzyszenia Wiceprezes oświadczył, że jest jedynym posiadaczem rachunku, na 
który dokonano przekazania dotacji i zobowiązał się go utrzymywać do chwili 
zaakceptowania przez Dysponenta Funduszu rozliczenia dotacji w zakresie 
finansowym i rzeczowym. 

Wydatki związane z realizacją Projektu były ponoszone w formie przelewów, 
wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi 
umowy dotacji, zgodnie z § 3 ust. 5 umowy dotacji. Nie dokonywano wydatków  
w formie gotówkowej. 

(akta kontroli str. 20, 350-443) 

W Projekcie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotacji. 

(akta kontroli str. 451-468, 869-959, 1142-1144) 

W umowie dotacji wskazano, że oryginały faktur lub rachunków (dowodów 
księgowych/źródłowych) muszą być bezwzględnie opisane w sposób trwały  
i przejrzysty, ze wskazaniem numeru umowy, pozycji kosztorysu, kwoty 
dofinansowania, proporcji współfinansowania oraz z jakich środków wydatkowana 
kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług  
i innego rodzaju opłaconej należności, a informacja ta musi być podpisana przez 
osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych wykonawcy.  
Z opisanych dokumentów finansowych musi bezwzględnie wynikać, iż wydatek jest 
ściśle powiązany ze źródłem finansowania i zakupem towaru lub usługi. 

Poddane analizie dowody księgowe spełniały wymagania określone w art. 21 i 22 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości149 oraz były opisane zgodnie  
z postanowieniami umowy dotacji. 

(akta kontroli str.16-40, 1142-1144) 

Jak stanowi § 4 ust. 1 umowy dotacji, nie więcej niż 25% wartości kosztów 
kwalifikowalnych realizacji przedmiotu umowy mogło być przeznaczone na koszty 
administracyjne związane z realizacją przedmiotu umowy (koszty administracyjne). 
Zgodnie z § 4 ust. 2, koszty administracyjne mogły obejmować w szczególności: 
wynagrodzenie koordynatora zadania, usługi księgowe, koszty wynajmu  
i utrzymania Ośrodka, Lokalnych Punktów (w tym czynsz), opłaty za media, usługi 
pocztowe i kurierskie, koszty korzystania z telefonu (stacjonarnego, komórkowego), 
Internetu, koszty bankowe, materiały biurowe oraz materiały promocyjne, w tym 
koszt wykonania tablic informacyjnych. 

Koszty administracyjne, przelewane comiesięcznie w kwocie 25% wydatków 
zaplanowanych zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu, były ponoszone na 
wydatki określone w katalogu powyżej. Do końca czerwca 2020 r. w tytułu kosztów 
administracyjnych na rachunek Stowarzyszenia przelano kwotę 444 tys. zł, co 
stanowiło 43,8% kwoty przeznaczonej na koszty administracyjne w całym okresie 
realizacji Projektu.  

Jak stanowi § 4 ust. 3 umowy dotacji, w rocznym rozliczeniu końcowym koszty 
administracyjne nie mogą przekroczyć wskazanego w ust. 1 odsetka wartości 
wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotu umowy i uznanych za 
kwalifikowalne przy rozliczeniu dotacji. 

                                                      
149 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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W związku z niezrealizowaniem w pełni wydatków merytorycznych zaplanowanych 
na 2019 rok, odsetek kosztów administracyjnych uległ przekroczeniu. Na podstawie 
analizy sprawozdania z realizacji umowy po drugim półroczu 2019 r., pismem  
z 28 stycznia 2020 r. Dysponent Funduszu uznał kwotę 49 332,69 zł za dotację 
wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i zażądał jej zwrotu wraz z należnymi 
odsetkami. 

(akta kontroli str. 21, 292, 350-443, 444-447) 

Zgodnie z warunkami konkursu, oferent zobowiązywał się do stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych150, w sytuacjach,  
w których, zgodnie z przepisami tej ustawy, jest zobowiązany do jej stosowania. 
Wykonawca, który nie jest z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych 
zobowiązany do jej stosowania, wydatkując środki pochodzące z dotacji na zakupy 
towarów i usług przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 9, 12, 14-20 ogłoszenia, ma 
obowiązek stosować określone w tej ustawie zasady równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości w odniesieniu do zamówień i konkursów, których 
wartość jest równa lub większa aniżeli wyrażona w złotych równowartość kwoty 
30 tys. euro netto, zgodnie z kursem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Stowarzyszenie nie było zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a wydatki na organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe, pokrywania kosztów żywności lub bonów 
żywnościowych oraz kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości  
i higieny osobistej nie przekraczały ww. kwoty 30 tys. euro. Wydatki na pomoc 
prawną nie były ujęte w katalogu określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz umowie 
dotacji, a tym samym nie było wymagane do nich stosowanie zasad, o których 
mowa powyżej. NIK zwraca jednak uwagę, że umowy na zakup bonów 
żywnościowych i towarowych zawarte ze Stowarzyszeniem realizowały w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej najpierw [...]151, a następnie [...]152, tj. osoby 
rodzinnie i towarzysko powiązane z władzami Stowarzyszenia. Powyższe mogło 
sprzyjać powstaniu konfliktu interesów oraz uzasadnionych wątpliwości odnośnie 
gospodarności zawieranych transakcji. 

(akta kontroli str.16-139, 140-158, 195-338, 350-443) 

Zgodnie z umową Stowarzyszenie było zobowiązane do dostarczenia drogą 
elektroniczną Dysponentowi Funduszu na adres e-mail opiekuna zadania pełnego 
wyciągu bankowego z rachunku właściwego dla uzyskanej dotacji za każdy miesiąc, 
do 10 dnia następnego miesiąca. W odniesieniu do każdego roku wykonywania 
przedmiotu umowy Stowarzyszenie zobowiązane było do dostarczenia 
Dysponentowi Funduszu kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania środków 
otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości153.  

Stowarzyszenie terminowo przekazywało kwartalne informacje o wykorzystaniu 
środków dotacji oraz wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi 
umowy dotacji. 

(akta kontroli str.16-40, 339-349) 

                                                      
150 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 

151 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

152 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

153 Do dnia 15 kwietnia danego roku (za I kwartał), 15 lipca danego roku (za II kwartał), 15 października danego 
roku (za III kwartał) i 15 stycznia następnego roku (za IV kwartał). 
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Stowarzyszenie było zobowiązane do zwrotu Dysponentowi Funduszu 
niewykorzystanej kwoty dotacji do dnia 15 stycznia 2020 r. w odniesieniu do kwoty 
dotacji przyznanej na 2019 rok (§ 11 ust. 1 umowy dotacji)154. 

Kwotę 565 004,88 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przelano na 
rachunek Ministerstwa Finansów w dniu 14 stycznia 2020 r. Zgodnie  
z przedstawionymi sprawozdaniami półrocznymi Stowarzyszenie zobowiązane było 
zwrócić kwotę 516 962,77 zł. Różnicę 48 042,11 zł między kwotą należną a kwotą 
zwróconą zaliczono jako zwrot przekroczonej kwoty kosztów administracyjnych. 

(akta kontroli str. 28, 395, 448-449) 

Na podstawie § 10 ust. 3 umowy dotacji, Stowarzyszenie było zobowiązane do 
dostarczenia Dysponentowi Funduszu półrocznego sprawozdania z wykonania 
umowy (za okres od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – do dnia 15 lipca 2019 
r.,  za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – do dnia 15 stycznia 2020 r., 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – do dnia 15 lipca 2020 r.). 

Stowarzyszenie terminowo przekazało sprawozdania, o których mowa. 
Przekazywano także, zgodnie z umową dotacji, skany wniosków osób, którym 
udzielono pomocy. W odpowiedzi na pisma Dysponenta Funduszu Wiceprezes 
Mateusz Misztal składał obszerne wyjaśnienia. 

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r., po wymianie korespondencji (także drogą 
elektroniczną), zostało zaakceptowane przez Dysponenta Funduszu, o czym 
poinformowano Stowarzyszenie pismem z 10 października 2019 r. Do dnia 
zakończenia kontroli sprawozdanie za II półrocze 2019 r. nie zostało 
zaakceptowane. 

(akta kontroli str.26-28, 195-338) 

W umowie dotacji (§ 10 ust. 7) wskazano, że rozliczenie dotacji polega na 
weryfikacji przez Dysponenta Funduszu realizacji założonych celów, rezultatów, 
zadań. W przypadku braku realizacji zakładanych celów, rezultatów i zadań  
w zaplanowanym w ofercie zakresie, Dysponent Funduszu może uznać całość lub 
część dotacji jako pobraną w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi. 
Wysokość dotacji podlegającej zwrotowi w takim przypadku określa Dysponent 
Funduszu, proporcjonalnie do zakresu niezrealizowanych celów, rezultatów i zadań. 

(akta kontroli str. 16-40) 

W dniu 19 lutego 2020 r. zostało wszczęte przez Dysponenta Funduszu 
postępowanie administracyjne w sprawie kontroli prawidłowości wydatkowania 
dotacji otrzymanej na 2019 rok, celem określenia kwoty przypadającej do zwrotu  
i terminu, od którego nalicza się odsetki w sytuacji braku dokonania zwrotu dotacji  
w terminie. W uzasadnieniu wskazano, że Dysponent Funduszu w 2019 r. zawarł 
ponad 350 umów na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 
Prowadzone rozliczenia dotacji z uwagi na konieczność weryfikacji prawidłowości 
ich wydatkowania spowodowały konieczność wszczęcia postępowań 
administracyjnych. W pismach Dysponent Funduszu wskazuje na znaczną ilość 
zgromadzonych w sprawie dokumentów i złożoność zebranego materiału 
dowodowego, który wymaga szczegółowej analizy i z tego względu comiesięcznie 
wyznaczane są nowe terminy załatwienia sprawy. W dniu zakończenia czynności 
kontrolnych NIK postępowanie to nadal było w toku.  

(akta kontroli str.1086-1101) 

                                                      
154 Analogicznie, niewykorzystana kwota dotacji za lata 2020-2021 miala być zwrócona do 15 stycznia 
odpowiednio 2021 i 2022 roku.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Zgodnie z warunkami konkursu, porady prawne mogły być udzielane tylko  1.
w Ośrodku i Lokalnych Punktach wskazanych w ofercie. Od zasady tej 
wprowadzono wyjątek wskazując, że w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
podmiot może udzielić pomocy w miejscu przebywania pokrzywdzonego 
przestępstwem, a w takim przypadku informacja o udzieleniu pomocy poza 
stałym miejscem jej świadczenia, wraz ze wskazaniem przyczyny, zostanie 
zamieszczona we wniosku o udzielenie pomocy.  

W warunkach konkursu wskazano także, że wsparcie udzielane jest podczas 
spotkań bezpośrednich, zaś w przypadku osób pierwszego kontaktu – również 
za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. 

Analiza 43 wniosków o pomoc wykazała, że część świadczeń prawników była 
realizowana poza Ośrodkiem i Lokalnymi Punktami, a także poza miejscami 
przebywania pokrzywdzonych – we wnioskach wskazywano zadania takie jak 
analiza dokumentacji czy sporządzanie pism dla konkretnego beneficjenta  
w wymiarze nawet 8 godzin dziennie, co – uwzględniając warunki lokalowe  
i wyposażenie ośrodka i lokalnych punktów, realnie wyklucza udzielanie ich we 
wskazanych lokalizacjach. Zgromadzona dokumentacja nie pozwala przesądzić, 
gdzie konkretnie ta pomoc była udzielana.  

Mateusz Misztal wyjaśnił: Co do zasady pomoc przewidziana w Projekcie 
realizowana jest w Okręgowym Ośrodku Pomocy i Lokalnych Punktach. (…) 
wykluczenie udzielenia pomocy w lokalizacji innej (np. w domu) wykluczałoby  
w ogóle zasadność prowadzenia działań, a projekt musiałby zostać traktowany jako 
fikcja, która nie prowadzi do żadnego pozytywnego dla beneficjenta rezultatu.  
(…) istotą jest nade wszystko fakt (…) udzielenia [świadczenia - przypis kontrolera]  
i potwierdzenie tejże okoliczności przez beneficjenta, który poświadcza i poręcza, że 
fakt pomocy w takiej czy innej formie miał miejsce, również biorąc na siebie ryzyko 
ewentualnego zwrotu środków. (…) biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
pomocy 24h/dobę 7 dni/tydz. oraz w zdecydowanej części dynamikę działania  
i zapewnienie pomocy dla wszystkich beneficjentów równocześnie może wydarzyć 
się sytuacja, iż pomoc prawna faktycznie realizowana jest we wskazanych 
lokalizacjach oraz w nich odbywa się potwierdzenie pomocy przez beneficjenta, lecz 
samo formułowanie długich pism, analiza dokumentacji może odbywać się poza 
wskazanymi w projekcie lokalizacjami. Ostatecznie fakt pomocy każdorazowo jest 
potwierdzany w lokalizacjach określonych w Projekcie przez specjalistę  
i beneficjenta. Nie sposób bowiem równocześnie zapewnić stosownego lokum dla 
kilkuset beneficjentów, korzystających z takiej lub innej formy pomocy 
równocześnie. Założenie pomocy w pełnym zakresie wyłącznie w lokalizacjach 
wskazanych w projekcie spowodowałoby paraliż organizacyjny i niemożność 
korzystania z pomocy udzielanej przez kilku lub kilkunastu specjalistów 
równocześnie przez kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu pokrzywdzonych 
przestępstwem. (…) część formułowanych pism, pozwów, wniosków, zażaleń jest 
obwarowanych terminem procesowym, którego przekroczenie zamknęłoby drogę do 
dochodzenia roszczeń i praw osoby pokrzywdzonej (…). Inną, lecz istotną sprawą 
jest fakt, iż lokalne punkty nie są wyposażone w drukarki lub komputery, ten fakt 
również uniemożliwia ograniczenia świadczenia pomocy wyłącznie do tychże 
lokalizacji, z kolei ich doposażenie uniemożliwiają posiadane środki administracyjne. 
Tak też należy stwierdzić, iż pomoc co do zasady jest świadczona, a nade wszystko 
potwierdzana w lokalizacjach określonych w Projekcie, zaś jej pewien wycinek (…) 
może być realizowany wedle niezbędności w innej lokalizacji. Zakres udzielania 
pomocy w lokalizacji innej aniżeli wskazana jest każdorazowo indywidualny (…).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 167-178) 

W sytuacji udzielania świadczeń poza Ośrodkiem oraz Lokalnymi Punktami nie 
wskazywano we wnioskach informacji o tym. 

Mateusz Misztal wyjaśnił m.in.: (...) Na gruncie projektu, podejmowanie działań 
prawnych wobec beneficjentów to „organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, 
w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów”, a zatem spektrum 
czynności znacznie szersze, aniżeli same porady prawne. Dalej w treści wyjaśnień 
wskazano brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
(...) Na gruncie przedmiotowego projektu, pomoc prawną należy interpretować 
znacznie szerzej, aniżeli określona w ww. przepisie z tym zastrzeżeniem, iż pomoc 
ta nie przewiduje zastępstwa procesowego .  
§ 6 ust. 4 ogłoszenia o konkursie określa, iż „w szczególnie uzasadnionym 
przypadku, podmiot może udzielić pomocy w miejscu przebywania pokrzywdzonego 
przestępstwem. Informacja o udzieleniu pomocy poza stałym miejscem jej 
świadczenia, wraz ze wskazaniem przyczyny, zostanie zamieszczona we wniosku  
o udzielenie pomocy”. W tym zakresie nie określa się co jest miejscem przebywania 
pokrzywdzonego, czy odnotowywać we wniosku pomoc każdorazowo w przypadku 
jej udzielenia poza lokalizacjami, czy też § 6 ust. 4 ma zastosowanie wyłącznie  
w sytuacji udzielania pomocy w całości z wyłączeniem Ośrodka i Lokalnych 
Punktów począwszy od spisania wniosku.  

Tym samym zdaniem Stowarzyszenia, ogłoszenie nie określa sytuacji 
„wpadkowego” udzielania pomocy poza Okręgowym Ośrodkiem i Lokalnymi 
Punktami w sytuacji gdy pewne względy tego wymagają. Bez wątpienia porady 
prawne powinny być co do zasady udzielane w Ośrodku lub w Punktach, lecz 
udzielanie w niektórych przypadkach pomocy psychologicznej i szeroko rozumianej 
pomocy prawnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. i szerzej 
wyłącznie w Ośrodku lub w Punktach byłoby zwyczajnie w pewnych sytuacjach 
nierealne i niemożliwe jak choćby z uwagi na wspomniane w pierwszych 
wyjaśnieniach okoliczności. Nie można zatem interpretować sposobu udzielania 
pomocy w ten sposób, iż jest ona zabroniona w sytuacjach wpadkowych  
i niezbędnych poza Lokalizacjami z projektu, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami 
doświadczenia życiowego, logiką i uniemożliwiałoby racjonalne udzielanie 
nieiluzorycznej pomocy w każdej formie, i nie tylko w zakresie pomocy prawnej. 

Przy interpretacji Najwyższej Izby Kontroli § 6 ust. 4 Ogłoszenia o konkursie w ten 
sposób, iż każdą formę pomocy poza lokalizacjami projektowymi, również 
wpadkową (czy też wynikającą z jakichkolwiek ograniczeń podanych w pierwszych 
wyjaśnieniach), należało we wniosku o udzielenie pomocy odnotowywać 
potwierdzam, iż obowiązek ten nie był realizowany z uwagi na powyższą 
interpretację, czego jednakże nie należy traktować jako uchybienie lecz jako 
potrzebę realizacji działań w niezbędnym interesie wnioskodawcy (który fakt pomocy 
każdorazowo potwierdzał) efektywnie i bez zbędnej zwłoki. Przykładaliśmy wagę do 
faktycznej pomocy oraz przyjęliśmy koncepcję, iż udzielanie pomocy poza 
lokalizacjami odnotowuje się wyłącznie wówczas, gdy jest ona w całości świadczona 
poza nimi co powinno znaleźć odzwierciedlenie w cz. A wniosku o udzielenie 
pomocy, począwszy od jej spisania. Odrębnej analizie również wypadałoby w tej 
sytuacji poddać cz. B wniosku o udzielenie pomocy, który nie zawiera rubryki 
umożliwiającej określenie informacji określonych w § 6 ust. 4 Ogłoszenia  
o konkursie gdy pomoc (np. prawna) udzielana jest poza lokalizacjami Projektu. 
Zamierzenie zatem jest takie, aby pomagać pokrzywdzonym w sytuacjach 
nieszablonowych i kryzysowych i w konsekwencji niwelować skutki przestępstwa. 
Przyjęcie innej interpretacji ogłoszenia o konkursie, aniżeli powyżej wyrażona przez 
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Stowarzyszenie, postawi pod znakiem zapytania sensowność prowadzonego 
projektu z punktu widzenia racjonalności, efektywności i niezwłoczności działań.  

 (akta kontroli str.1142-1431, 1638-1643) 

Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienia wskazują na lekceważenie postanowień umowy 
dotacji. Świadczenie pomocy bez obecności beneficjenta powoduje, że jego podpis 
potwierdzający otrzymanie pomocy prawnej w określonym zakresie nie ma waloru 
istotnego dowodu. Podpis beneficjenta ma istotne znaczenie w zaprojektowanym 
mechanizmie kontroli udzielania świadczeń, o czym świadczy m.in. treść formularza 
części B wniosku, gdzie odpowiednią rubrykę opisano w następujący sposób: 
podpis beneficjenta (potwierdzenie udzielenia pomocy), nie podpisywać bez 
wypełnienia opisu pomocy. Uwzględniając przytoczone wcześniej wyjaśnienia 
[...]155, ówczesnego koordynatora Projektu, należy uznać, że przy realizacji Projektu 
faktycznie nie funkcjonowały silne mechanizmy kontroli w zakresie rozmiaru 
udzielanej pomocy prawnej.  

 W § 5 ust. 17 lit. b ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia LXIX otwartego 2.
konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości wskazano, że warunkiem udzielenia pomocy jest „przedłożenie 
przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą dokumentów 
potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku 
– przeprowadzenie przez podmiot wywiadu w celu uprawdopodobnienia 
pokrzywdzenia przestępstwem, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie 
w treści wniosku. Następnie podmiot ustali zakres potrzeb pokrzywdzonego 
wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa (lub odpowiednio – zakres 
potrzeb świadka wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa) oraz 
wskaże rodzaje świadczeń, mających na celu złagodzenie jego skutków. 
Pomocy z Funduszu nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa 
lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach podmiot może udzielać pomocy jeżeli od czasu 
popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy 
niż 5 lat.” 

W wyniku badania dokumentacji dziewięciu niżej wskazanych beneficjentów 
ustalono, że opis udzielonej pomocy prawnej w zdecydowanej większości miał 
charakter ogólnikowy – w odpowiednich miejscach we wnioskach wskazywano  
np. „pomoc prawna”, „analiza pism”, „konsultacje”, „edukacja prawna”, bez 
skonkretyzowania tego, co w danym dniu i konkretnym wymiarze czasu zostało 
zrobione. Tego rodzaju opis nie pozwalał na jednoznaczne określenie, że udzielona 
pomoc prawna była bezpośrednio związana z przestępstwem i miała na celu 
łagodzenie jego skutków.  

Ponadto w sprawach tych beneficjentów ustalono: 

 Wiesława G. – wniosek o udzielenie pomocy z dnia 9 maja 2019 r. uzasadniono 
zabójstwem w 2005 r. rodziców beneficjentki oraz fałszywym oskarżeniem 
dotyczącym niedopełnienia obowiązków służbowych, które doprowadziło do 
przedstawienia Wiesławie G. zarzutów przez prokuraturę156 oraz zwolnienia jej  
z zajmowanego stanowiska dyrektora przedszkola. Beneficjentce udzielono 
pomocy prawnej (na łączną kwotę 2185 zł) oraz materialnej (na łączną kwotę 
1250 zł). W ramach udzielonej pomocy prawnej przygotowano  
w szczególności zawiadomienie o popełnieniu przez byłego pracownika 

                                                      
155 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

156 W sprawie tej, po uniewinniającym panią Wiesławę G. wyroku sądu I instancji, apelację złożył prokurator oraz 
oskarżyciel posiłkowy. Sąd II instancji utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.  



 

33 

samorządowego przestępstwa polegającego na wcześniejszym fałszywym 
zawiadomieniu o przestępstwie Pani Wiesławy G. 

W ocenie NIK, udzielona beneficjentce pomoc prawna nie miała związku 
z zabójstwem rodziców z 2005 r., a także nie mogła służyć kompensowaniu 
skutków drugiego ze wskazanych we wniosku czynów. Jednocześnie, aktywne 
zaangażowanie Prokuratury w prowadzone wobec Pani Wiesławy G. 
postępowanie przeczy możliwości pokrzywdzenia jej poprzez świadome 
poinformowanie  o niepopełnionym przestępstwie; 

 Elżbieta Sz. – wniosek o udzielenie pomocy z dnia 24 czerwca 2019 r. 
uzasadniono niezrealizowaniem przez wykonawcę usługi budowy ogrodzenia 
oraz brakiem zwrotu zaliczki, co w ocenie Elżbiety Sz. nosiło znamiona  
oszustwa. Do wniosku dołączono korzystny dla niej wyrok sądu cywilnego 
przeciwko niesolidnemu wykonawcy. Beneficjentce udzielono pomocy prawnej 
na łączną kwotę 5232,50 zł (45,5 godzin konsultacji). W jej wyniku 
przygotowano w szczególności wniosek o ustanowienie rozdzielności 
majątkowej między dłużnikiem (niedoszłym wykonawcą usługi), a jego małżonką 
oraz inne pisma i wnioski służące dochodzeniu zasądzonej na rzecz Elżbiety 
Sz. należności.  

W ocenie NIK, jakkolwiek okoliczności opisane we wniosku o udzielenie pomocy 
mogły uprawdopodabniać pokrzywdzenie oszustwem, to opis udzielonej 
pomocy nie wskazuje, że w całości służyła łagodzeniu jego skutków; 

 Ryszard C. – we wniosku z dnia 7 sierpnia 2019 r. beneficjent nie przedstawił 
żadnych okoliczności uprawdopodabniających pokrzywdzenie przestępstwem. 
Wskazywał na „nękanie ze strony władz publicznych” (m.in. poprzez 
egzekwowanie od niego obowiązku alimentacyjnego) oraz „brak płynności 
finansowej”. Pomimo powyższych okoliczności został skierowany przez osobę 
pierwszego kontaktu do specjalisty, który udzielił mu porad prawnych 
w wymiarze 6,5 godziny (koszt 747,5 zł); 

 Bogusława Z. – we wniosku z dnia 22 października 2019 r. beneficjentka 
wymieniła liczne zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania spółdzielni 
mieszkaniowej, której była członkiem (m.in. zawyżone dopłaty za prąd) 
wskazując również na możliwość naruszenia przepisów prawa budowalnego 
(przesunięcie bez zgody mieszkańców i wymaganej dokumentacji budowalnej 
chodnika). Bogusławie Z. przyznano pomoc prawną (w wymiarze 23 godzin – 
koszt – 2645 zł), w celu dokonania „dogłębnej analizy jej stanu faktycznego  
i prawnego”. W dokumentacji udzielonej pomocy znajdowała się  
korespondencja do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu  
w ramach sporu Pani Bogusławy Z. ze spółdzielnią mieszkaniową, w tym  
w zakresie legalności wyboru władz spółdzielni. 

W ocenie NIK, we wniosku o udzielnie pomocy w niewielkim zakresie 
uprawdopodobniono pokrzywdzenie przestępstwem, a ponadto udzielona 
pomoc prawna nie była bezpośrednio związana z ewentualnym 
pokrzywdzeniem. Należy także zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie 
sporządzono zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 
(dokumentu takiego nie było w dokumentacji sprawy). 

 Ewa J. – we wniosku z dnia 28 października 2019 r. beneficjentka wskazała 
na szykanowanie i „oczernianie” ze strony organów państwa polegające m.in. 
na zgłaszanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) uwagach 
dotyczących sprawowanej przez nią i jej małżonka opieki zastępczej nad 
wnuczką, co miało również utrudniać przydzielenie większego lokalu. 
Beneficjentce przyznano pomoc prawną (łączny koszt 1380 zł) oraz materialną 
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(łączny koszt 750 zł). W dokumentacji sprawy znajdowała się korespondencja 
do Rzecznika Praw Dziecka oraz prezydenta miasta o podjęcie działań 
nadzorczych wobec MOPS. 

W ocenie NIK, we wniosku o udzielnie pomocy nie uprawdopodobniono 
pokrzywdzenia przestępstwem. W szczególności, jako fałszywe oskarżanie nie 
może być traktowane realizowanie ustawowych zadań przez pracowników 
opieki społecznej. Należy także zauważyć, że w przygotowanym przez 
Stowarzyszenie wniosku do Rzecznika Praw Dziecka nie wskazywano już na 
pokrzywdzenie przestępstwem, ale ogólnie trudną sytuację rodzinną  
i materialną. 

 Wioletta Z. – we wniosku z dnia 20 sierpnia 2019 r. beneficjentka powoływała 
się na pokrzywdzenie różnymi przestępstwami (kradzieże, groźby karalne, 
przemoc, stalking)  wskazując przy tym, że tłem powyższych zdarzeń był konflikt 
rodzinny. Udzielono jej pomocy prawnej o łącznej wartości 5635 zł, jak również 
pomocy psychologicznej (koszt 390 zł), przyznano bony na żywność i artykuły 
chemiczne (koszt 750 zł) i dopłaty do zobowiązań w kwocie 732 zł.  

W ramach pomocy prawnej przygotowano m.in. odwołanie od decyzji ZUS, 
dotyczącej prowadzonej przez Panią Wiolettę Z. działalności gospodarczej.  
W ocenie NIK udzielona w tym zakresie pomoc prawna nie miała 
bezpośredniego związku z ewentualnym pokrzywdzeniem przestępstwem i nie 
mogła służyć łagodzeniu jego skutków. 

 Grażyna Ż. – we wniosku z dnia 20 sierpnia 2019 r. beneficjentka wykazała 
pokrzywdzenie przestępstwem poprzez niepoinformowanie przy zawarciu 
umowy kredytowej i powiązanej z nią polisy ubezpieczeniowej o faktycznym 
zakresie nabywanego ubezpieczenia. Beneficjentce udzielono pomocy prawnej 
o wartości 460 zł, polegającej (zgodnie z dokonanym opisem udzielonej 
pomocy) na „analizie sprawy z punktu widzenia lichwy” oraz „poradzie 
konsultacjach analizie”. 

W ocenie NIK, opisane powyżej okoliczności nie uprawdopodabniały 
pokrzywdzenia oszustwem, w tym celowego działania ukierunkowanego na 
wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Należy także 
zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie sporządzono zawiadomienia 
o możliwości popełnienia przestępstwa. 

 Barbara Sz. – wniosek o udzielenie pomocy z dnia 6 czerwca 2019 r. 
uzasadniono niewłaściwym wykonaniem i zawyżeniem w 2004 r. kosztów usługi 
dentystycznej oraz niezrealizowaniem w 2017 r. przez wykonawcę usługi 
stolarskiej i brakiem zwrotu zaliczki. Powyższe zdarzenia, w ocenie Barbary Sz., 
nosiły znamiona wyłudzenia i zawyżenia należności. Beneficjentce udzielono 
pomocy prawnej na łączną kwotę 10 120 zł (88 godzin konsultacji), jak również 
pomocy materialnej na kwotę 750 zł. W ramach pomocy prawnej przygotowano 
w szczególności skargi i pisma w sprawie przewlekłości postępowania 
sądowego dot. ww. usługi stolarskiej. Przygotowano także wniosek do Ministra 
Sprawiedliwości o złożenie skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu Rejonowego 
w Radomiu z 2003 r. w sprawie podziału majątku Barbary Sz. i jej byłego 
małżonka. 

W ocenie NIK, okoliczności opisane we wniosku o udzielenie pomocy dotyczyły 
spraw z zakresu prawa cywilnego i nie uprawdopodabniały dostatecznie 
pokrzywdzenia oszustwem, w tym celowego działania ukierunkowanego na 
wprowadzenie Barbary Sz. w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
Ponadto część udzielonej pomocy prawnej (przygotowanie skargi 
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nadzwyczajnej) nie miała żadnego związku z ewentualnym pokrzywdzeniem 
przestępstwem wykazanym we wniosku. 

 Anna M. – we wniosku u udzielenie pomocy z dnia 10 stycznia 2020 r. 
wykazano pokrzywdzenie przestępstwem przemocy psychicznej oraz gróźb 
karalnych ze strony brata. Beneficjentce udzielono pomocy prawnej na łączną 
kwotę 2185 zł (19 godzin konsultacji), jak również pomocy psychologicznej 
(koszt 130 zł) oraz materialnej na kwotę 750 zł. W ramach pomocy prawnej 
przygotowano w szczególności wniosek dotyczący odrzucenia, w imieniu 
małoletniej córki Anny M., spadku. 

W ocenie NIK udzielona w tym zakresie pomoc prawna nie miała związku 
z pokrzywdzeniem przestępstwem wskazanym we wniosku, a także nie mogła 
służyć kompensowaniu skutków tego przestępstwa. 

(akta kontroli str. 1142-1431, 1701-1703) 

Odnosząc się do wskazanych powyżej nieprawidłowości Wiceprezes 
Stowarzyszenia oraz osoby pełniące funkcję koordynatora projektu każdorazowo 
wskazywali na potencjalną możliwość wystąpienia przestępstwa, w tym  
w szczególności oszustwa. Powoływali się również na zasadność udzielania 
wsparcia osobom, które we wnioskach o udzielnie pomocy, poza poczuciem 
pokrzywdzenia, podnosiły argumenty o bezradności, złej sytuacji materialnej, czy też 
barku zrozumienia swojej sytuacji prawnej.  

(akta kontroli str. 1507-1626) 

NIK nie neguje zasadności udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. Wskazuje jednak, że pomoc taka powinna być świadczona 
w ramach obowiązujących przepisów prawa (określonych m.in. w ustawie z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej157), a także z zachowaniem zasad 
gospodarnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, wynikających  
z art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych158. Powyższe oznacza dopuszczalność finansowania ze środków 
funduszu celowego, jakim jest Fundusz Sprawiedliwości, wyłącznie pomocy 
świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz w celu kompensowania 
skutków takich zdarzeń. 

 Szkolenie „Błyskotliwa kariera wedding plannera” dla jednego beneficjenta 3.
rozliczono w ramach Projektu jako dwa odrębne szkolenia w kwocie 1000 zł 
każde. Jednostkowy koszt dofinansowania szkolenia dla beneficjenta, zgodnie 
z kosztorysem Projektu, nie mógł przekroczyć 1000 zł.  

[...]159 wyjaśniła: Rozliczenie szkolenia pn. „Błyskotliwa kariera wedding plannera” 
zostało dokonane zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta Fakturami (Faktura 
Vat nr 10/09/2019 z dnia 02-09-2019 oraz Faktura Vat 11/09/2019 z dnia 02-09-
2019). Beneficjent przedłożył dwie różne faktury na poczet jednego szkolenia, co 
równoznaczne było z rozliczeniem ich jako dwa odrębne działania, jednak tożsame 
z uwagi na swoją specyfikę. Przedłożenie dwóch faktur na poczet jednego szkolenia 
było konieczne z uwagi na koszt jednostkowy jaki określony jest w projekcie, a 
mianowicie jest to kwota 1000 zł, a wartość określana jest w sztukach. Łączny koszt 
dofinansowania w kwocie 2000 zł dla jednego beneficjenta nie jest niemożliwy, 
jednakże muszą zostać zachowane wartości jednostkowe wskazane w Projekcie. 

                                                      
157 Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm. 

158 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 

159 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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Reasumując co do zasady stosuje się zasadę, iż na jednego beneficjenta można 
przeznacza się kwotę dofinansowania 1000 zł, jednakże niemożliwym nie jest 
przeznaczenie większej kwoty. Praktyka stosowania przez Stowarzyszenie zasady, 
iż na jednego beneficjenta przypada szkolenie w kwocie 1000 zł jest regułą, 
natomiast w przypadku jednej beneficjentki wyraziliśmy zgodę na dofinansowanie 
szkolenia w kwocie 2000 zł, jednakże rozliczenie zostało wykonane zgodnie  
z Projektem tj. koszt jednostkowy wyniósł 1000 zł, a wartością mierzalną była 
sztuka. Zasadniczym efektem jest uzyskanie stosownych kwalifikacji, co nie byłoby 
możliwe przy zrefinansowaniu kwoty w zakresie 1000 zł. Beneficjentka nie posiadała 
środków na opłacenie drugiej transzy szkolenia, zaś jej sytuacja osobista  
i finansowa uniemożliwiłaby w ogóle udział w szkoleniu. 

(akta kontroli str.1132-1141, 1572-1589) 

Obie faktury VAT dotyczą tego samego szkolenia, i w dokumentacji znajduje się 
jedno zaświadczenie (certyfikat) o odbytym szkoleniu. Przesądza to  
o nieprawidłowym rozliczeniu wydatków z tego tytułu. 

 [...]160, prowadząca wówczas księgowość Projektu, rozliczyła przeprowadzone 4.
przez siebie w ramach Projektu szkolenia dla beneficjentów  
z zakresu księgowości w łącznej kwocie 4 tys. zł (za dwie osoby w październiku 
2019 r. oraz kolejne dwie w dniu 14 grudnia 2019 r., rozliczając szkolenie 
każdego uczestnika jako odrębne szkolenie), mimo że – jak wynika z zawartej 
w tej sprawie umowy ze Stowarzyszeniem – w każdym szkoleniu, obejmującym 
60 godzin lekcyjnych, mogło wziąć udział do pięciu osób, i to za każde 
szkolenie, a nie za każdą przeszkoloną osobę, miała ona otrzymać 
wynagrodzenie. Tym samym należne jej wynagrodzenie wynosiło nie 4 tys. zł, 
a 2 tys. zł. 

[...]161 wyjaśniła: W pierwszej kolejności, wskazać należy, iż treść zawartej ze 
Stowarzyszeniem umowy z dnia 1 października 2019 r. jest częściowo wadliwa, w 
zakresie w jakim zakwestionowano to w piśmie. Wadliwość ta polega nade wszystko 
na sprzeczności umowy zarówno z wolą stron, jak i w ogóle badanym projektem i 
istotą działania polegającego na organizowaniu szkoleń. Bez znaczenia nie 
pozostaje, iż działanie w formie „Finansowanie lub organizowanie szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe” określa koszt jednostkowego szkolenia 
wobec jednej osoby w kwocie 1000 zł. Tym samym § 4 ust. 2 mylnie wskazuje, iż 
„wykonawca za wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 
zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wynagrodzenie za jedno szkolenie wynosi 1000 zł 
brutto (słownie: jeden tysiąc zł)”. Należy zauważyć, iż wskazana w tymże ustępie 
kwota 10 000 zł jest kompatybilna z § 1 tiret pierwszy,  
w którym założono realizację 10 szkoleń, ale w żadnym miejscu nie odniesiono się 
do faktu, iż wynagrodzenie w kwocie 1000 zł będzie wypłacone za każdą 
przeszkoloną osobę a takie było założenie umowne zbieżne z treścią oferty 
konkursowej. Dodatkowo należy dodać, iż każde szkolenie zgodnie ze wskazaniem 
w piśmie miało wynieść maksymalnie 60 godzin/szkolenie. Taka była intencja stron, 
stanowiąca pokłosie wartości każdorazowego działania wobec jednej osoby  
(1000 zł). Tiret drugi w § 1 wskazuje jedynie na liczbę osób, które mogą brać udział  
w szkoleniu. Początkowo zamiarem było przeszkolenie łącznie 10 osób na 
szkoleniach, jednakże ostatecznie część początkowo zainteresowanych osób nie 
wzięło udziału w ogóle w szkoleniu, co spowodowało niską realizację działania  

                                                      
160 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 

161 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej NIK wyłączyła jawność informacji  
w zakresie imienia i nazwiska ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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w zakresie szkoleń w 2019 r. Stąd umowę należy interpretować w ten sposób, iż za 
10 przeszkolonych osób, wynagrodzenie stanowiło 10 000 zł (1000 zł za osobę), zaś 
maksymalna liczba osób w grupie o ile uda się je sformować nie mogła przekroczyć 
5, jedno szkolenie nie powinno przekroczyć zaś 60 godzin. Umowa również 
formułowała możliwość szkolenia w Radomiu lub w Punktach. Ostatecznie szkolenia 
zostały przeprowadzane w Biurze Projektu w Końskich. Odmienna interpretacja 
treści umowy nakazałaby uznać, że niezależnie od ponoszonych kosztów (np. 
dodatkowych lokalowych, administracyjnych) byłabym zobowiązana do 
przeszkolenia 50 osób za łączną kwotę 10 000 zł, co określałoby wysokość 
wynagrodzenia od 1 osoby na poziomie 200 zł. 
Ostatecznie wystawiono 2 odrębne rachunki za szkolenia z października 2019 r.  
i z grudnia 2019 r. Z tego tytułu oba rachunki objęły kwoty po 2000 zł za 
każdorazowo 2 osoby w każdym z wymienionych miesięcy. Przekazany w toku 
czynności rachunek jest wadliwy w zakresie w jakim dotyczy czasookresu realizacji 
szkolenia. Stąd po wykryciu błędu, poprawiłam rachunek zarówno w zakresie 
szkolenia październikowego jak i grudniowego (w zał.) dostosowując je do 
faktycznego stanu rzeczy. Dodatkowo, niniejszym przedkładam dokumentację 
potwierdzającą pozostałe żądane informację, w tym listę obecności stanowiącą 
równocześnie harmonogram (w zał.). 

(akta kontroli str. 1132-1141, 1572-1589) 

Zdaniem NIK postanowienia umowne są jednoznaczne i wiążą strony tak, jak 
zostało to zapisane w umowie, a tym samym rozliczenie szkoleń zostało dokonane 
nieprawidłowo. 

 W konkursie na realizację zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 5.
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zadeklarowano, że  
w razie otrzymania dotacji zatrudniony zostanie m.in. lekarz psychiatra  
w wymiarze co najmniej pięciu godzin na tydzień. Dostępność psychiatry 
zapewniono dopiero od 11 lutego 2020 r. 

Mateusz Misztal wyjaśnił: Na początku realizacji Projektu nie zapewniono 
dostępności psychiatry, gdyż był zbędny. Żaden z beneficjentów nie wyraził 
potrzeby takiego leczenia. Kiedy pojawiła się beneficjentka, która potrzebowała 
pomocy, zaangażowano odpowiedniego specjalistę. 

(akta kontroli str.16-139, 164-166, 1638-1643) 

NIK podkreśla, że potrzeba zatrudnienia psychiatry wynikała z warunków konkursu  
i oferty złożonej przez Stowarzyszenie w tym konkursie.  

Część działań w ramach Projektu, niezgodnie z warunkami umowy, była 
realizowana poza określonymi umownie lokalizacjami. W toku kontroli nie było 
możliwe określenie zakresu, w jakim ta pomoc była świadczona niezgodnie  
z warunkami umowy. Pomocy udzielano nie tylko osobom uprawnionym i nie tylko  
w zakresie wynikającym bezpośrednio z następstw przestępstwa.  

Nie zapewniono wymaganej dostępności lekarza psychiatry od początku realizacji 
Projektu i nieprawidłowo rozliczono wydatki na szkolenia dla pięciu beneficjentów.  

W Projekcie wyraźnie przeszacowano wskaźniki jego rezultatu, co mogło być 
skutkiem braku doświadczenia Stowarzyszenia w udzielaniu pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem oraz braku rozeznania co do liczby osób 
pokrzywdzonych na terenie realizacji Projektu, a także ich rzeczywistych potrzeb. 
Dobitnie świadczy o tym m.in. zaprojektowanie pomocy w postaci pokrywania 
kosztów udzielenia schronienia dla 800 osób oraz udzielenie tego rodzaju wsparcia 
tylko jednej osobie w ciągu 15 miesięcy, tj. w przeciągu niemal połowy okresu 
realizacji Projektu. Analiza postępów realizacji Projektu pokazuje, że – wbrew 
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twierdzeniom Wiceprezesa – nie będzie możliwa pełna realizacja wskaźników, 
chociażby ze względu na brak wystarczających środków na pomoc prawną. 

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

Nieprawidłowości polegające na zatrudnieniu w ramach Projektu osób niemających 
wymaganych kwalifikacji lub doświadczenia, finansowaniu pomocy osobom 
nieuprawnionym lub bez bezpośredniego związku z pokrzywdzeniem 
przestępstwem oraz na nieprawidłowym rozliczeniu wydatków na szkolenia dla 
beneficjentów świadczą o wykorzystaniu części otrzymanej dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem. Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy dotacji, w razie stwierdzenia przez 
Dysponenta Funduszu okoliczności, że otrzymana dotacja wykorzystana została 
niezgodnie z przeznaczeniem, Dysponent Funduszu niezwłocznie zawiadomi na 
piśmie o tym fakcie wykonawcę, wzywając go do zwrotu tej części dotacji, która 
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. 
W związku z tym mogą zaistnieć podstawy do skierowania przez Prezesa NIK, na 
podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, powiadomienia do Ministra Sprawiedliwości  
o ocenach dotyczących kontrolowanej działalności w powyższym zakresie. 
 

 Udzielanie pomocy jedynie osobom uprawnionym (zgodnie z warunkami umowy 1.
dotacji) i w zakresie związanym bezpośrednio z przestępstwem, w celu 
łagodzenia jego następstw. 

 Rozliczanie szkoleń dla beneficjentów zgodnie z warunkami umowy dotacji. 2.

 Dokonywanie stosownych adnotacji na wnioskach beneficjentów w sytuacji, gdy 3.
pomoc jest świadczona poza lokalizacjami. 

 

  

Uwagi 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Kielce, 18  grudnia 2020 r. 
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