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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras 
w Lublinie, ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin (dalej: SWIOW lub Stowarzyszenie) 

Katarzyna Hryniewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia (dalej: Prezes 
Stowarzyszenia), od 23 listopada 2012 r. 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie zakładanych rezultatów. 
2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków. 

Lata 2017-2020 oraz okres wcześniejszy i późniejszy, w zakresie działań 
związanych ze środkami, których rozliczenie nastąpiło w terminie objętym kontrolą 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

1. Wojciech Niemyski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/57/2021 z 19 kwietnia 2021 r. 

2. Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/58/2021 z 19 kwietnia 2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 1-7) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Stowarzyszenie prawidłowo zrealizowało zakres rzeczowy trzech objętych kontrolą 
projektów dofinansowanych środkami Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników (dalej: Fundusz lub FSUSR) i osiągnęło zakładane cele 
realizacji zadań.  

W koloniach letnich uczestniczyło łącznie 2579 dzieci, co stanowiło 97,7% 
planowanej w tych projektach liczby, natomiast dofinansowaniem środkami FSUSR 
objęto 2573 osoby (97,5%). Fundusz odmówił dofinansowania pobytu sześciu osób 
z uwagi na brak zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS). 
Uczestnikom kolonii zapewniono m.in. zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach 
wypoczynkowych zatwierdzonych przez FSUSR, transport do i z miejsca kolonii 
oraz w trakcie wycieczek, a także zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 
Realizację tych zadań powierzono osobom posiadającym stosowne kwalifikacje. 

Stowarzyszenie spełniło wymagania statutowe określone przez Fundusz dla 
podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Dopełniło też obowiązku 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji 
księgowej kosztów realizacji projektów, a objęte kontrolą wydatki mieściły się 
w katalogu zadań, które mogły być objęte dofinansowaniem z FSUSR.  

 

 

 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 

OCENA OGÓLNA 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Wykonanie dotowanych projektów i uzyskanie 
zakładanych efektów 

W latach 2017-2020 Stowarzyszenie zrealizowało osiem projektów o łącznej 
wartości 4510,3 tys. zł, dofinansowanych środkami Funduszu w wysokości 
3096 tys. zł. Projekty polegały na organizacji wypoczynku: letniego lub zimowego 
dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. 

(akta kontroli tom I str. 8) 

Analizą objęto trzy projekty4 o łącznej wartości 2933,3 tys. zł, dofinansowane 
środkami FSUSR w wysokości 1929,8 tys. zł5, tj.: 

– projekt pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii w 2018 roku 
z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników 
objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego” (dalej: Projekt nr 1). 
Projekt realizowany był na podstawie porozumienia nr FS.451.256.28.346.2018 
z 18 lipca 2018 r., w okresie od 17 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Maksymalne 
dofinansowanie określono na 675 tys. zł. Łączna wartość Projektu wyniosła 
952,6 tys. zł, a dofinansowanie z FSUSR – 648,8 tys. zł; 

– projekt pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci 
i młodzieży, urodzonych od 1 stycznia 2003 r. w 2019 roku z programem 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym 
systemem ubezpieczenia społecznego” (dalej: Projekt nr 2). Projekt realizowano 
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., na podstawie umowy 
nr FS.451.165.55.116.2019 z 21 czerwca 2019 r., zmienionej aneksem 
z 22 lipca 2019 r.6 Łączna wartość Projektu wyniosła 963,5 tys. zł, 
a dofinansowanie z FSUSR – 630 tys. zł (tj. stanowiło maksymalną kwotę 
określoną w umowie); 

– projekt pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci 
i młodzieży w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, 
urodzonych od 1 stycznia 2004 r. (dalej: Projekt nr 3). Projekt realizowano 
w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2020 r., na podstawie umowy 
nr FS.451.55.6.142.2020 z 30 czerwca 2020 r., zmienionej aneksami z 30 lipca 
i 19 sierpnia 2020 r.7 Maksymalna kwota dofinansowania z FSUSR określona 
została na 675 tys. zł. Łączna wartość Projektu wyniosła 1017,2 tys. zł, 
dofinansowanie z FSUSR – 651 tys. zł. 
 (akta kontroli tom I str. 176-197, 258-260, 315-339, 380-383, 428-466, 556-560) 

1.1. W ramach Projektów nr 1, 2 i 3 zaplanowano skierowanie na wypoczynek letni 
odpowiednio: 900, 840 i 900 dzieci rolników. W koloniach uczestniczyło: 870, 840 
i 869 dzieci rolników, natomiast dofinansowaniem środkami FSUSR objęto: 
865 dzieci w 2018 r., 840 w 2019 r. oraz 868 w 2020 r. Pięcioro dzieci w 2018 r. oraz 
jedno w 2020 r. wyłączono z dofinansowania z uwagi na nieprzedstawienie 

                                                      
3  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. 
4  Projekty o najwyższych kwotach dofinansowania środkami Funduszu. 
5  Wartość projektów oraz wartość dofinansowania środkami FSUSR przyjęta przez Fundusz po weryfikacji 

dokumentacji księgowej złożonej przez Stowarzyszenie. 
6  Zmiana polegała na rezygnacji z organizacji jednego turnusu kolonii z uwagi na większe zainteresowanie 

innymi turnusami. 
7  Zmiany dotyczyły: terminu, lokalizacji oraz planowanej liczby dzieci w dwóch turnusach kolonii oraz dodania 

jednego turnusu. 
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zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie rodzica (opiekuna prawnego) 
w KRUS. W wyniku dokonanej w toku kontroli NIK weryfikacji 90 zaświadczeń 
(po 30 z każdego objętego badaniem projektu) nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Na podstawie udostępnionej do kontroli ewidencji księgowej Stowarzyszenia 
niemożliwe było ustalenie liczby uczestników kolonii, gdyż w ewidencji ujęto 
zarówno wpłaty indywidualne rodziców (opiekunów prawnych) za wypoczynek, jak 
również wpłaty zbiorcze. Jak poinformowała Prezes Stowarzyszenia, maksymalna 
wysokość opłaty, która była pobierana od dziecka wynosiła 350 zł w 2018 r. oraz 
400 zł w 2019 i 2020 r. Opłaty nie były pobierane od wszystkich uczestników. 
Zdarzały się sytuacje, że kwota opłaty była mniejsza niż ta założona albo część 
opłaty wnosił rodzic, a na część otrzymał dofinansowanie, np. z ośrodka pomocy 
społecznej (dalej: o.p.s.), dlatego wpłaty na konto nie zawsze stanowią 
wielokrotność kwoty 350 zł w 2018 r. oraz 400 zł w latach 2019-2020. 

Liczbę uczestników kolonii ustalono i zweryfikowano na podstawie imiennych list, 
potwierdzonych każdorazowo przez kierownika ośrodka wypoczynkowego, w którym 
nastąpiło zakwaterowanie. Dzieci zakwalifikowane na kolonie spełniały kryterium 
wieku określone dla danego projektu. Przed każdym turnusem wypoczynkowym 
dane osobowe kierownika wycieczki, wychowawców oraz liczbę uczestników 
turnusu zgłaszano do kuratorium oświaty. 

(akta kontroli tom I str. 59-72, 176-197, 258-260, 315-339, 380-383, 428-466, 
556-575, tom II str. 139-141) 

1.2. W analizowanych trzech projektach kolonie zrealizowano zgodnie z założonymi 
celami. Uczestnikom kolonii zapewniono: zakwaterowanie w lokalizacjach 
zatwierdzonych przez Fundusz, wyżywienie w postaci pięciu posiłków dziennie 
(w tym suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wycieczki w trakcie kolonii) oraz 
transport do i z miejsca wypoczynku oraz transport na wycieczki zorganizowane 
w trakcie kolonii. Promocję zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zapewniono poprzez: 

a) ustalenie m.in. stałych pór posiłków, zapewnienie odpowiedniego czasu na sen 
i odpoczynek poobiedni, egzekwowanie higieny porannej i wieczornej, 
zapewnienie na każdym turnusie obecności pielęgniarki lub ratownika 
medycznego sprawujących opiekę medyczną, codzienne zajęcia rekreacyjno-
sportowe oraz artystyczno-kulturalne, zabawy taneczno-muzyczne, 
zorganizowanie wyjść na basen lub do aquaparku (w zależności od destynacji 
wycieczek), kąpiele morskie i rejs statkiem (w przypadku kolonii nadmorskich); 

b) udział w zajęciach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom8, 

c) zorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, m.in. do: 
– Krosna, Sanoka, Bóbrki, Dukli, Rymanowa Zdroju, Leska, Rudawki 

Rymanowskiej, nad Solinę – w przypadku zakwaterowania w Iwoniczu 
Zdroju; 

– Gliczarowa Górnego, Zębu, Zakopanego, na Gubałówkę oraz szlakami 
Tatrzańskiego Parku Narodowego w tym do Morskiego Oka, Doliny 
Kościeliskiej, na Rusinową Polanę i Wiktorówki, na Łysą Polanę – 
w przypadku zakwaterowania w Białym Dunajcu i Murzasichle; 

– Gdańska, Gdyni, Westerplatte, Helu, Juraty, Rozewia, Jastrzębiej Góry, 
Władysławowa, Pucka, Oliwy, Grot Mechowskich, Rzucewa – w przypadku 
zakwaterowania w Ostrowie i Rzucewie. 

(akta kontroli tom I str. 198-257, 340-379, 467-555) 

                                                      
8  Na podstawie specyfikacji faktur objętych badaniem ustalono, że realizowane były zajęcia: „Poczucie 

własnej wartości”, „Używki – zagrożenie dla organizmu”, „Zdrowy styl życia”, „Mity i prawda o narkotykach”, 
„Szacunek i tolerancja”, „Gdy nie radzisz sobie z emocjami – używki, droga do uzależnienia”, 
„Samoświadomość a samoocena”, „Zaufanie podstawą budowania zespołu”. 
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Realizację zadań powierzono osobom o właściwych kwalifikacjach. W toku kontroli 
NIK potwierdzono na próbie badawczej odbycie kursu na wychowawcę wypoczynku 
przez 15 osób oraz kursu na kierownika wypoczynku przez siedem osób. Ponadto 
zweryfikowano – na pełnej populacji – posiadanie kwalifikacji przez: sześć 
pielęgniarek medycznych, dwóch ratowników medycznych, sześciu pilotów 
wycieczek oraz dwóch przewodników; zatrudnionych w trakcie realizacji trzech 
analizowanych projektów – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(akta kontroli tom II str. 5-13, 69-88) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Stowarzyszenie 
dotowanych projektów. Prawidłowo zrealizowano zakres badanych projektów 
i osiągnięto zakładane cele realizacji zadań.  

2. Legalność i gospodarność wykorzystania środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników 

2.1. W Statucie, przyjętym 24 listopada 2011 r. przez Walne Zgromadzenie 
Członków (dalej: WZC), określono, że celami Stowarzyszenia są m.in.: działanie na 
rzecz rodzin, w szczególności dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym oraz profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego stylu życia, kultury 
fizycznej, sportu i turystyki.  

Uchwałą nr 2 WZC podjętą 24 kwietnia 2017 r. wykreślono § 29 pkt 4 Statutu, 
zgodnie z którym Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, 
a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału na jego członków9. Tym samym Stowarzyszenie 
wypełniło wymóg stawiany organizatorom wypoczynku, określony w art. 92c ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty10.  

Uchwałą nr 1 WZC z 26 marca 2019 r. zmieniono Statut Stowarzyszenia poprzez 
dodanie do jego celów: działania na rzecz mieszkańców wsi, rolników i członków 
rodzin rolników. Obowiązek takiego zapisu statutowego Fundusz wprowadził 
począwszy od konkursu ogłoszonego 25 marca 2019 r. na organizację wypoczynku 
letniego w formie kolonii w 2019 r. Wcześniej Fundusz nie wymagał tego rodzaju 
zapisów, przy czym w ogłoszeniach o konkursach podawano, że „program 
realizowany jest przy pomocy organizacji społecznych (…), na rzecz rolników 
i członków ich rodzin, prowadzących działalność statutową w tym zakresie”. 

(akta kontroli tom I str. 9-46) 

Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że SWIOW od początku swojej działalności 
miało na uwadze wsparcie dzieci i młodzieży z każdego regionu Polski, a zwłaszcza 
z miejsc o trudnym dostępie do edukacji, nacechowanych zubożeniem społecznym, 
w tym z terenów wiejskich. Wymieniony w § 9 Statutu katalog ma charakter otwarty. 
Członkowie Stowarzyszenia, zakładając organizację, określili główne cele na tyle 
ogólnie, żeby była możliwa działalność wobec różnych grup potrzebujących. Prezes 
Stowarzyszenia wskazała, że przekazywano do FSURS wymagane dokumenty 
zgodnie z warunkami konkursu, a wszystkie oferty z lat 2017-2020 przeszły ocenę 
formalną i merytoryczną Funduszu bez uwag. 

(akta kontroli tom II str. 126-135) 

                                                      
9  W dalszej części wykreślonego przepisu wymienione były możliwe do prowadzenia rodzaje działalności. 
10  Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zm. 
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Stowarzyszenie każdorazowo przedkładało w postępowaniach konkursowych oferty, 
które zawierały wszystkie wymagane załączniki, w tym statut SWIOW. Pomimo że 
ze Statutów dołączonych do ofert wprost nie wynikało, że Stowarzyszenie prowadzi 
działalność na rzecz rolników i ich rodzin, co było wymogiem konkursów, FSUSR 
udzielił dotacji Stowarzyszeniu. Ze względu na niezakwestionowanie przez Fundusz 
braku takich zapisów w Statucie jako niezgodnych z regulaminami konkursów 
i udzieleniem dotacji, NIK odstępuje od formułowania uwag w tym zakresie. 

(akta kontroli tom I str. 9-46, 119-560) 

2.2. Uchwałą z 23 listopada 2012 r. Zarząd SWIOW w Lublinie uchwalił zasady 
(politykę) rachunkowości Stowarzyszenia. W punkcie 3.2 Zasady prowadzenia ksiąg 
zawarto m.in., że dla potrzeb rozliczenia projektów wydzielone są odrębne konta 
księgowe w układzie syntetycznym. Koszty analizowanych projektów 
ewidencjonowane były na koncie 510 Koszty organizacji imprez turystycznych, a ich 
wyodrębnienie zapewniono poprzez dodanie odpowiednich wyróżników dla każdej 
operacji wydatkowej: „STOW 2018 KRUS LATO”, „STOW 2019 KRUS LATO” oraz 
„STOW 2020 KRUS LATO”.  

(akta kontroli tom I str. 47-58, 73-101) 

Kwoty podane w rozliczeniach analizowanych projektów różniły się od 
wyodrębnionej dla nich ewidencji księgowej. W rozliczeniu Projektów nr 1 i 2 
wykazano kwoty wyższe niż wynikające z ewidencji odpowiednio o: 6264,72 zł 
i 8543,38 zł, stanowiące koszty poniesione na realizację innych projektów, 
niedofinansowanych z Funduszu11 uczestnictwa w innych projektach niż 
dofinansowane z Funduszu. Według Prezes Stowarzyszenia, koszty te, jako 
niezwiązane z koloniami dla dzieci rolników, nie mogły być przyporządkowane do 
wyodrębnionej ewidencji księgowej tego zadania i zostały ujęte w innych 
kategoriach kosztowych. W przypadku Projektu nr 3, koszty w ewidencji były 
o 2,69 zł wyższe niż wykazane w rozliczeniu, co wynikało z zaksięgowania wydatku 
tytułem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jednego z dzieci 
rolników, zapłaconego już po złożeniu sprawozdania. 

(akta kontroli tom I str. 73-99, 198-257, 340-379, 467-555, tom II str. 126-138) 

W wyniku badania próby 49 dowodów księgowych na łączną kwotę 1029,8 tys. zł 
stwierdzono, że dowody te spełniały wymogi określone w art. 21 i 22 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości12. Odnośnie do terminów płatności ustalono, 
że w ramach: 

– Projektu nr 1 – 24 lipca 2018 r. dokonano płatności kwoty 84,7 tys. zł (w tym 
82,5 tys. zł ze środków Funduszu) tytułem zakwaterowania i wyżywienia 
w Ośrodku Wypoczynkowym w Ostrowie w terminie 23 lipca – 2 sierpnia 2018 r. 
W dniu płatności, tj. na dziewięć dni przed zakończeniem turnusu, sprawdzono 
wystawioną fakturę pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym; 

– Projektu nr 2 – 28 sierpnia 2019 r. dokonano płatności na kwotę 56,0 tys. zł 
(w tym 49,5 tys. zł ze środków FSUSR) tytułem zakwaterowania i wyżywienia 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Galica” w Białym Dunajcu w terminie 21-31 
sierpnia 2019 r., tj. na trzy dni przed zakończeniem turnusu oraz przed 
dokonaniem sprawdzenia merytorycznego i formalno-rachunkowego faktury. 
Ponadto czterem wychowawcom wypoczynku wypłacono wynagrodzenie na 
łączną kwotę 3,5 tys. zł (wkład Stowarzyszenia) pomimo braku rachunków 
w dniu dokonania przelewu. Rachunek ten wystawiono w jednym przypadku 

                                                      
11  Faktury dotyczyły zakupu usług na potrzeby różnych przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie. 

W sprawozdaniu z realizacji wypoczynku wykazano pełną kwotę faktur, w tym część niezwiązaną 
z koloniami dofinasowanymi z Funduszu – jako koszt niekwalifikowalny, zgodnie z uwagami FSUSR do 
sprawozdania z realizacji Projektu nr 1.  

12  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
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dzień po dokonaniu płatności, natomiast w trzech przypadkach cztery dni po 
dokonaniu płatności; 

– Projektu nr 3 – dwóm wychowawcom wypoczynku wypłacono wynagrodzenie na 
łączną kwotę 1,8 tys. zł (wkład Stowarzyszenia) pomimo braku rachunków 
w dniu dokonania przelewu. Rachunki wystawiono odpowiednio: siedem 
i dziewięć dni po dokonaniu płatności. 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że w żadnym z dokumentów FSUSR, w tym 
również w umowie, nie wprowadzono zakazu wcześniejszego zakupu usług czy 
wpłacania zaliczek. Również obowiązujące przepisy finansowo-księgowe takich 
ograniczeń nie nakładają. Wcześniejsze opłacenie usługi przez Stowarzyszenie było 
więc dopuszczalne. Stowarzyszenie znało warunki realizacji umów przez 
usługodawcę i posiadało ugruntowaną praktyką wiedzę, iż realizacja usługi będzie 
zgodna z umową. Jednocześnie Stowarzyszenie posiadało zapewnienie 
usługodawcy, iż w przypadku niewykonania usługi należycie, środki zapłacone 
tytułem wynagrodzenia zostaną zwrócone w części uwzględnionej reklamacji. 
Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że obowiązujące przepisy nie nakładają 
obowiązku wystawiania rachunków przez wykonawców umów zleceń. Oczywiście ze 
względów dokumentacyjnych, księgowych i sprawozdawczych w Stowarzyszeniu te 
rachunki są wymagane. Co do zasady wypłata wynagrodzeń następuje po 
wykonaniu zlecenia lub wystawieniu rachunku. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy 
wynagrodzenie jest płatne na wniosek zleceniobiorcy przed formalnym 
zakończeniem usługi, która została w większości wykonana. Zapłata zostaje 
wykonana w formie zaliczki, jeżeli nie wykonano zlecenia lub w formie zapłaty 
wynagrodzenia z obowiązkiem wystawienia rachunku. Stowarzyszenie nie może 
powstrzymać się z zapłatą w przypadku braku rachunku, bowiem mogłoby narazić 
się na obowiązek uiszczenia odsetek za opóźnienie. Wystawienie rachunku nie 
stanowi bowiem przesłanki do uznania, że zlecenie wykonano lub nie, a jedynie 
dokumentuje rachunkowo ww. czynność. Przypadki zapłaty wynagrodzenia przed 
zakończeniem turnusu lub przed jego formalnym rozliczeniem wynikały najczęściej 
z faktu, że wychowawcy prosili o pieniądze np. na drogę powrotną do domu (byli to 
często studenci, którym pieniądze były bardzo potrzebne), jednocześnie nie mogli 
szybko stawić się w biurze Stowarzyszenia, aby podpisać rachunek. 

(akta kontroli tom II str. 5-68, 126-135) 

W wyniku analizy dowodów księgowych przedstawionych do rozliczenia przez 
Stowarzyszenie w trzech projektach dofinansowanych środkami gmin: Kołobrzeg 
i Morąg oraz Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, nie stwierdzono 
przypadków wykazywania tych samych dowodów księgowych, które zostały 
wykazane w rozliczeniu Projektów nr 1, 2 i 3. 

(akta kontroli tom II str. 92-122) 

2.3. W ofertach złożonych do Funduszu przez Stowarzyszenie, jako źródła 
finansowania trzech objętych analizą projektów, wskazano dofinansowanie ze 
środków FSUSR w wysokości 750 zł na jedno dziecko oraz wpłaty rodziców, 
w wysokości: 350 zł w 2018 r. oraz 400 zł w latach 2019 i 2020. Stowarzyszenie nie 
wykazało innych źródeł finansowania oraz wkładu własnego. Zawarte z Funduszem 
porozumienie i umowy określały jedynie, że inne źródła finansowania, w tym wpłaty 
rodziców lub opiekunów prawnych o wkład własny organizatora nie mogą stanowić 
mniej niż 20% rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów pobytu 
uczestnika wypoczynku. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem i umowami, dofinansowanie analizowanych 
projektów środkami Funduszu nie przekroczyło 80% ich kosztów (wyniosło 
od 64,0% do 68,1%). W pozostałym zakresie projekty zostały sfinansowane 
wpłatami rodziców i opiekunów prawnych, jednostek samorządu terytorialnego 
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(dalej: j.s.t.) i o.p.s., dotacjami kuratoriów oświaty oraz wkładem własnym 
Stowarzyszenia. 

Otrzymane środki finansowe były ujęte w ewidencji księgowej przychodów projektów 
w ww. kwotach, z wyjątkiem środków przekazanych przez Fundusz w 2018 r. Kwota 
należnego dofinansowania za ten rok została pomniejszona o 120 zł z powodu 
naliczenia i potrącenia przez FSUSR kary umownej za brak ubezpieczenia dla 
ośmiu osób kadry. Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że brak polisy OC dla dwóch 
osób w dwóch pierwszych dniach kolonii wynikał z omyłkowego wystawienia tej 
polisy przez ubezpieczyciela i braku możliwości jej wcześniejszego skorygowania, 
ze względu na dni wolne od pracy (korekty dokonano w pierwszy dzień roboczy, 
tj. w poniedziałek). Brak ubezpieczenia sześciu osób w pierwszym dniu kolonii 
wynikał natomiast z podania błędnej daty rozpoczęcia turnusu, od której została 
wystawiona polisa (tj. 22 sierpnia 2018 r., zamiast 21 sierpnia 2018 r.).  

Pozostałe koszty sfinansowane zostały ze środków własnych SWIOW. Jak 
poinformowała Prezes Stowarzyszenia, środki własne pochodziły głównie 
z darowizn, nie są one przychodami danego projektu i nie są księgowane „na dany 
projekt”. 

(akta kontroli tom I str. 59-72, 134-197, 269-339, 393-466,  
tom II str. 126-135, 139-141) 

2.4. W wyniku badania próby 49 dowodów księgowych na łączną kwotę 
1029,8 tys. zł stwierdzono, że dotyczyły one: zakwaterowania i wyżywienia, 
wykonywania obowiązków: kierownika lub wychowawcy wypoczynku, świadczenia 
usług przewodnika, czy też realizacji zajęć profilaktyki i promocji zdrowia (zajęcia 
tematyczne, bilety wstępu na basen) oraz mieściły się w katalogu zadań, na które 
można było przeznaczyć przekazane w ramach dofinansowania środki. 

(akta kontroli tom I str. 176-197, 315-339, 428-466, tom II str. 5-68) 

2.5. Podmiotom zewnętrznym zlecano co do zasady usługi: zakwaterowania 
i wyżywienia, transport dzieci do i z miejsca wypoczynku oraz na wycieczki 
zorganizowane w trakcie kolonii, a także świadczenie usług przez lokalnych 
przewodników.  

 (akta kontroli tom II str. 5-68) 

W badanej próbie wydatków stwierdzono cztery przypadki powierzenia realizacji 
zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (w tytule faktur wskazano „zajęcia 
profilaktyki i promocji zdrowia”13 lub „warsztaty profilaktyczne”14) podmiotowi 
zewnętrznemu. Koszt realizacji tych usług wyniósł 5,2 tys. zł i sfinansowany został 
środkami stanowiącymi wkład własny Stowarzyszenia.  

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 5 umów o wsparcie realizacji Projektów 
nr 2 i 3, organizator zobowiązany był do samodzielnej (bez udziału 
podwykonawców) realizacji w całości elementów wypoczynku, innych niż 
wymienione w ust. 1 pkt 4 tych umów, w szczególności niezlecania zajęć w ramach 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Według Prezes Stowarzyszenia, zapisy umowy dotyczące zakazu zlecenia 
poszczególnych usług podmiotom zewnętrznym należy interpretować, jako zakaz 
oddania w całości do wykonania podmiotowi trzeciemu istotnej podmiotowo części 
zadania. Program kolonii był realizowany w oparciu o własne zasoby 
Stowarzyszenia, a za właściwy przebieg tych programów bezpośrednio 
odpowiedzialni byli kierownicy wypoczynku, posiadający kwalifikacje profilaktyków. 

                                                      
13  Faktura nr 14/08/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. na kwotę 1400 zł oraz nr 18/08/2019 z dnia 30 sierpnia 

2019 r. na kwotę 1400 zł. 
14  Faktura nr 31/07/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. na kwotę 1410 zł oraz nr 06/08/2020 z dnia 9 sierpnia 2020 r. 

na kwotę 1020 zł.  
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Przytoczone zajęcia były jedynie jednym z wielu elementów zrealizowanego 
programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Umowa wprost pozwala na 
zakup usług związanych z realizacją programów promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej, nie konkretyzując jakie wydatki są uzasadnione. Takie rozumienie 
zapisów umów zawartych z FSUSR potwierdza praktyka realizacji zadań na 
zlecenie Funduszu, który miał pełną wiedzę czego dany wydatek dotyczył i żaden 
z tych wydatków nie został zanegowany.  

Wydatki z tytułu powierzenia realizacji zadań podmiotowi zewnętrznemu zostały 
wykazane w rozliczeniu dofinansowania, przekazanym do Funduszu razem 
z dowodami stanowiącymi podstawę ich poniesienia. Fundusz zaakceptował 
przedłożone rozliczenie, nie kwestionując tego trybu zlecania zajęć. Z uwagi na 
niezakwestionowanie przez Fundusz ww. wydatków jako niezgodnych z zapisami 
umowy i zatwierdzenie rozliczenia jako prawidłowego, NIK odstępuje od 
formułowania nieprawidłowości w tym zakresie. 

 (akta kontroli tom II str. 41-48, 61-64, 144-149) 

W badanej próbie wydatków najwyższe wartościowo dotyczyły zakwaterowania 
i wyżywienia. Stowarzyszenie nie było zobowiązane do stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych15, a koszty zakupu 
nie odbiegały od cen rynkowych. W 2018 r. wydatki zawierały się w przedziale od 
810 zł do 825 zł za 11-dniowy pobyt (10 noclegów) obejmujący zakwaterowanie 
i wyżywienie w ośrodku wypoczynkowym, przy zapewnieniu bezpłatnego pobytu 
kadry. W 2019 r. stawki te wynosiły od 835 zł do 849 zł za 11-dniowy pobyt 
(10 noclegów), natomiast w 2020 r. od 780 zł do 800 zł za 10-dniowy pobyt 
(dziewięć noclegów). 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że SWIOW organizuje kolonie dla dzieci 
i młodzieży od ponad 20 lat, ma więc ogromne rozeznanie rynku usług 
turystycznych, w tym w ofercie lokalnych usługodawców, zna jakość 
poszczególnych wykonawców oraz ma dobre rozeznanie w cenach rynkowych. 
Przed podjęciem decyzji o wyborze danego dostawcy analizowano strony 
internetowe dostawców, zamieszczone cenniki i foldery informacyjne, do ustalania 
średniej ceny najmu wykorzystywano portale internetowe (m.in.: booking.com, 
oferteo, meteor-turystyka.pl, nocowanie.pl), negocjowano warunki kontraktu 
z wykorzystaniem upustów cenowych i gwarancji niezmienności ceny od 
usługodawców z lat poprzednich. Ogłoszenia konkursowe FSUSR ani zawarte 
umowy lub wymagane przez FSUSR sprawozdania nie określały żadnych 
wytycznych lub obowiązków w tym zakresie.  

(akta kontroli tom II str. 5-68, 89-91, 126-135) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie legalność i gospodarność wykorzystania 
środków Funduszu. Stowarzyszenie spełniło wymagania statutowe określone przez 
Fundusz dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, dopełniono obowiązku 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów poniesionych na realizację 
badanych projektów, a objęte kontrolą koszty mieściły się w katalogu zadań 
przewidzianych do dofinansowania środkami FSUSR.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

                                                      
15  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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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 Lublinie. 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. 

Lublin,     2       sierpnia 2021 r. 

 

Kontrolerzy: 

Wojciech Niemyski 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Edward Lis 
główny specjalista kontroli państwowej 
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Paweł Szafran  
główny specjalista kontroli państwowej 
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zastrzeżeń 


