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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce1; 01-233 Warszawa,   
ul. Bema 87 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 6 września 2018 r. TSKŻ reprezentują działający łącznie członkowie Zarządu 
Głównego: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Sekretarz lub Wiceprezes i Sekretarz2, 
do 5 września 2018 r. Towarzystwo reprezentowało łącznie dwóch przedstawicieli 
Prezydium: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium3. Ponadto do 
podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany był 
podpis Głównego Księgowego.  

(dowód: akta kontroli str. 2-11) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie 

Kontroler Wanda Dąbrowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/8/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem niniejszej kontroli była ocena wykorzystania przez Towarzystwo Społeczno – 
Kulturalne Żydów w Polsce dotacji podmiotowych i celowych otrzymanych w 2018 r. 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji5 (część 43 – Wyznania religijne 
oraz mniejszości narodowe i etniczne). 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Zgodnie ze statutem, TSKŻ jest dobrowolnym, samorządnym, neutralnym 
światopoglądowo zrzeszeniem obywateli polskich i cudzoziemców narodowości 
żydowskiej zamieszkujących w Polsce. Majątek Towarzystwa składa się 
z nieruchomości, ruchomości i funduszy, na które składają się: składki członkowskie, 
dotacje, darowizny, spadki, subsydia, subwencje, dochody z odpłatnej działalności 
statutowej, majątku nieruchomego i ruchomego oraz z prowadzonej działalności 
gospodarczej, a także z ofiarności publicznej. W 2018 r. dotacje z MSWiA stanowiły 
28,7% przychodów Towarzystwa (2 258,2 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli, str. 12-16)  

                                                      
1 Dalej: Towarzystwo lub TSKŻ 
2 Zgodnie z KRS na dzień 06.09. 2018 r.: Prezes - Artur Hofman; Wiceprezes – Klara Kołodziejska; Sekretarz – Teresa Ewa 
Prończuk. 
3 Zgodnie z KRS na dzień 01.01. 2018 r.: Przewodniczący - Artur Hofman; Wiceprzewodniczący – Klara Kołodziejska; Członek 
Prezydium  – Sabina Chrapek 
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
5 Dalej również MSWiA lub Zleceniodawca 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykorzystanie przez TSKŻ dotacji 
otrzymanych w 2018 r. z budżetu państwa w ramach części 43 – Wyznania religijne 
oraz mniejszości narodowe i etniczne. 

Powyższa ocena została sformułowana na podstawie zbadania 97,7% środków 
(tj. 632,4 tys. zł) pochodzących z otrzymanych dotacji. 

Przekazana Towarzystwu dotacja podmiotowa została wykorzystana na 
dofinansowanie działalności bieżącej w związku z realizacją zadań statutowych. 
Otrzymane dotacje celowe, przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych 
z działalnością statutową, zostały wykorzystane na cele określone w zawartych 
umowach oraz rozliczone zgodnie z ich postanowieniami, a także z zasadami 
określonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dokumencie pt. 
„Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na 
realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie 
i rozwój języka regionalnego”7. 

Sprawozdania z realizacji projektów zostały sporządzone na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej i przekazane do MSWiA w terminach 
wynikających z umów.  

Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na nieterminowym przekazaniu do 
MSWiA danych o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka 
regionalnego (za I i II półrocze 2018 r.), nie miała wpływu na prawidłowość 
wykorzystania i rozliczenia otrzymanych dotacji. 

V. Wyniki kontroli 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało i przekazało 
Towarzystwu w 2018 r. z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne dotacje w kwocie ogółem 647,2 tys. zł, w tym w formie dotacji 
podmiotowej na bieżącą działalność 115,0 tys. zł8 oraz dotacji celowych w kwocie 
532,2 tys. zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizowanych zadań 
nie inwestycyjnych, o których mowa w art. 18 ust 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym9. 
Z dotacji celowej TSKŻ dofinansowało koszty następujących zadań: 

 „Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim w 2018 r.” 
w kwocie 14,8 tys. zł10; 

 „Wydawanie miesięcznika Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort w 2018 r.” 
w kwocie 275,0 tys. zł11; 

 „Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego w 2018 r.” 
w kwocie 80,0 tys. zł12; 

 „Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego w 2018 r.” - 
135,0 tys. zł13; 

                                                      
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. 
W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
7 Dalej zwaną „Informacją MSWiA” 
8 Umowa 96/WMNiE/2018 z 05.03.2018 r. 
9 Dz.U. z 2017 r. poz.823 
10 Umowa 99/WMNiE/2018 z 07.02.2018 r. 
11 Umowa 97/WMNiE/2018 z 07.02.2018 r. 
12 Umowa 351/WMNiE/2018 z 07.02.2018 r. 
13 Umowa 100/WMNiE/2018 z 07.03.2018 r. 
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 „Cykl koncertów w Klubie Babel” w kwocie 27,4 tys. zł14. 

(dowód: akta kontroli, str. 17)  

W trakcie realizacji zadań dofinansowanych dotacją, zgodnie z zasadami 
określonymi w Informacji MSWiA, TSKŻ posiadało wyodrębniony rachunek bankowy 
do obsługi dotacji.  
Towarzystwo otrzymywało poszczególne transze dotacji w terminach i kwotach 
określonych w umowach ze Zleceniodawcą.  

(dowód: akta kontroli, str. 18 i 194)  

W ewidencji księgowej Towarzystwa wyodrębniono konta księgowe do ewidencji 
środków dotacji na realizację poszczególnych umów, stosownie do art. 152 ust 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15 oraz do postanowień 
zawartych umów. Prowadzona ewidencja umożliwia identyfikację poszczególnych 
operacji księgowych. Wykorzystywany system F-K umożliwia również 
wygenerowanie kompletnych zapisów księgowych obrazujących operacje dotyczące 
poszczególnych dotacji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 19-38) 

Integralną częścią wszystkich zawartych umów m.in. były: 

 wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych albo zachowanie i rozwój języka regionalnego (określające m.in. 
szczegółowe cele i efekty zadania i koszty realizacji w rozbiciu na kategorie), 

  oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu 
z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status 
prawny zleceniobiorcy, 

Prawa i obowiązki wynikające z umów były wykonywane wyłącznie przez strony 
zawartych umów. W związku z realizacją zadań Towarzystwo nie uzyskało 
nieprzewidzianych przychodów, w tym odsetek bankowych, od środków 
przepływających przez rachunek bankowy dedykowany dotacji MSWiA. Otrzymane 
środki, w pełnej wysokości, wykorzystało na realizację zadań określonych 
w umowach, osiągając efekty zakładane we wniosku o dofinansowanie.  
Sprawozdania z realizacji zadań zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym 
w Informacji MSWiA i w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, były 
przekazane do Zleceniodawcy wraz z kopiami dokumentacji finansowo – księgowej, 
potwierdzającej dokonanie płatności ze środków dotacji. 
W związku z realizacją zadań dofinansowanych dotacją MSWiA, Towarzystwo 
zorganizowało pięć koncertów w Klubie Babel16, których odbiorcami było ok. 600 
osób; wydało 12 000 egzemplarzy miesięcznika „Słowo Żydowskie”17, drukowanego 
w języku polskim i jidysz; zorganizowało centralne i lokalne obchody 
najważniejszych świąt żydowskich (Purim, Pesach, Rosz Ha Szana, Sukot 
i Chanuka)18, w których udział wzięło ok. 6 000 osób; zorganizowało uroczystości 
upamiętniające rocznice historii narodu żydowskiego (np. 50-tą rocznicę Marca ’68; 
75-tą rocznicę powstania w Getcie Warszawskim; 70-tą rocznicę powstania Państwa 
Izrael; 80-tą rocznicę Nocy Kryształowej)19, w których udział wzięło ok. 8 000 osób. 
Dotacją na działalność bieżącą Towarzystwo, zgodnie z warunkami zawartej 
umowy, dofinansowało wynagrodzenia pracowników TSKŻ oraz koszty zewnętrznej 
obsługi księgowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 39-176)  

                                                      
14 Umowa 594/WMNiE/2018 z 29.06.2018 r. 
15 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. 
16 W ramach zadania: Cykl koncertów w Klubie Babel. 
17 W ramach zadania: Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2018 roku.  
18 W ramach zadania: Obchody świąt jako podtrzymanie tradycji narodu żydowskiego w 2018 roku. 
19 W ramach zadania: Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego w 2018 roku. 
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W 2018 r., na wniosek Towarzystwa, MSWiA dokonało przesunięć środków dotacji 
przyznanych na realizację zadań „Obchody świąt jako podtrzymanie tradycji narodu 
żydowskiego w 2018 r.”20 i „Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego 
w 2018 r.”21. W przypadku pierwszego zadania, przesunięć dokonano pomiędzy 
kategoriami kosztów22, a w przypadku zadania drugiego - pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami kosztów w kategorii wynagrodzeń. Ogólna wartość dotacji na zadania nie 
uległa zmianie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 177-192) 

Analiza dowodów i zapisów księgowych wydatków poniesionych na podstawie 
pięciu umów o największych wartościach23, w kwocie ogółem 632,4 tys. zł 
(stanowiących 97,7% wykorzystanych dotacji) wykazała m.in., że wydatki z dotacji 
służyły realizacji zadania określonego w umowie, zostały poniesione w okresach 
określonych w umowach, a płatności zostały dokonane w terminach określonych w 
dokumentach księgowych. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę 
wydatkowania środków z dotacji, zgodnie z postanowieniami umów, zostały 
opatrzone trwałym opisem informującym, z jakich środków została wydatkowana 
dana kwota,  w ramach jakiej kategorii oraz podpisane były przez osobę dokonującą 
rozliczeń i zatwierdzone do wypłaty. Wszystkie analizowane wydatki zostały 
prawidłowo sklasyfikowane i ujęte w ewidencji księgowej Towarzystwa. 

(dowód: akta kontroli, str. 193-284)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieterminowym przekazaniu do MSWiA, 
danych za I i II półrocze 2018 r. dotyczących liczby odbiorców zadań służących 
podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowaniu języka regionalnego. Ww. dane zostały przekazane do MSWiA 
12 stycznia 2019 r. 

Zgodnie z punktem IX ppkt 1 Informacji MSWiA, podmiot realizujący zadanie 
przekazuje do MSWiA - do dnia 7 lipca 2018 r. za I półrocze oraz do dnia 7 stycznia 
2019 r. za II półrocze – dane o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka 
regionalnego, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ww. Informacji 
MSWiA. 

Pomimo upływy terminów na przesłanie ww. danych MSWiA nie występowało do 
Towarzystwa o przekazanie brakujących informacji. 

Przewodniczący Zarządu Głównego TSKŻ i Sekretarz wyjaśnili, że w natłoku 
ubiegłorocznych zadań oraz ilości realizowanych programów związanych 
z obchodami i rocznicami, pracownikom umknęło dopełnienie wymaganego 
obowiązku.  

(dowód: akta kontroli, str. 285-291)  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

                                                      
20 Umowa nr 351/WMNiE/2018 z 07.02.2018 r.: aneks nr 1 z 09.03.2018 r., aneks nr 2 z 11.04.2018 r. i aneks nr 3 z 
21.12.2018 r. 
21 Umowa nr 100/WMNiE/2018 z 07.03.2018 r.: aneks nr 1 11.04.2018 r. i aneks nr 2 z 31.12.2018 r. 
22 Kategoria A1 wynagrodzenia; A2 zakup materiałów i energii i A3 usługi obce. 
23 Umowy na realizację zadań: „Cykl koncertów w Klubie Babel”; „Wydawanie miesięcznika Słowo Żydowskie/Dos Jidysze 
Word w 2018 roku”; „Obchody świąt jako podtrzymanie tradycji narodu żydowskiego w 2018 roku”; „Rocznice upamiętniające 
historię narodu żydowskiego w 2018 roku” i „Działalność bieżąca TSKŻ 2018 r. – dotacja podmiotowa”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 
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o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o terminowe przekazywanie do MSWiA danych 
o realizacji zadań. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

 

 Warszawa, dnia [data] 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Wanda Dąbrowska 

Główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 

  

  

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


