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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Cyfryzacji (dalej MC lub Ministerstwo) 

 

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, od 17 kwietnia 2018 r. 1 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Anna 
Streżyńska, w okresie od 16 listopada 2015 r. 2  do 9 stycznia 2018 r.3 

1. Prawidłowość ustanowienia i realizacji programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

2. Prawidłowość zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i ich 
rozliczania oraz efekty realizacji tych zadań. 

 

Od 2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych (oraz dla zdarzeń sprzed 2017 r., 
mających wpływ na kontrolowaną działalność). 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

 Beata Burtka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr KAP/31/2019 z 25 kwietnia 2019 r.  

 Beata Czarnecka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr KAP/32/2019 z 25 kwietnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Minister Cyfryzacji wywiązał się z obowiązku opracowania Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie6 
(udpp) na lata 2016-2018 oraz 2019-2021. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, MC 
nie w pełni prawidłowo realizowało zadania określone w Programie współpracy na 
lata 2016-20187.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

                                                      
1  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r.  o zmianie w składzie Rady 

Ministrów (MP poz. 416). 
2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady 

Ministrów (MP  poz. 1091). 
3  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady 

Ministrów (MP poz. 28). 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
7  Zarządzenie nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. w sprawie programu współpracy Ministra 

Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016-2018 (Dz. Urz. MC, poz. 40). 
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 opublikowaniu przez MC Programu współpracy na lata 2016-2018 oraz 2019-
2021 z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 5a ust. 1 
w związku z art. 5b ust. 2 udpp (opóźnienia wyniosły odpowiednio ponad 
10 miesięcy oraz ponad dwa miesiące), 

 niesporządzeniu końcowego sprawozdania z realizacji Programu współpracy na 
lata 2016-2018 obejmującego wszystkie lata, do czego zobowiązywały zapisy 
Programu współpracy, 

 przekazywaniu dotacjobiorcom środków dotacji na zadanie Rozwój umiejętności 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania 
z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w umowach dotacji, 

 nierzetelnej weryfikacji jednego z pięciu skontrolowanych sprawozdań z realizacji 
ww. zadania publicznego, 

 nieterminowym zatwierdzaniu rozliczenia dotacji.  

Z pięciu ogłoszonych, w okresie objętym kontrolą, konkursów rozstrzygnięto jeden8 
pn. Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki 
i programowania. Realizację tego zadania zlecono pięciu podmiotom w wyniku 
prawidłowo ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Ogłoszenie o konkursie 
zawierało wymagane elementy i informacje określone w art. 13 ust. 2 udpp. Dotacji 
na realizację zadania udzielono podmiotom spełniającym kryteria udziału 
w konkursie i zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej. Zadanie to zostało 
zrealizowane i rozliczone. W większości osiągnięte zostały zakładane efekty jego 
realizacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość ustanowienia i realizacji programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz efekty 
realizacji tych programów 

Programy współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na lata 2016-2018 oraz na lata 2019-2021 zostały przyjęte 
odpowiednio 9 września 2016 r. oraz 6 lutego 2019 r.10, tj. z opóźnieniem w 
stosunku do terminu określonego w udpp w pierwszym przypadku o ponad 10 
miesięcy, a w drugim o ponad dwa miesiące (szczegółowy opis w sekcji 
Stwierdzone  nieprawidłowości). 

Kontrola wykazała, że Programy współpracy odpowiadały wymogom określonym 
w udpp, tj. zawierały cel główny i cele szczegółowe programu, zakres przedmiotowy, 
okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków 
planowanych na realizację programu. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2017 r. zostało opublikowane 
25 kwietnia 2018 r., tj. w terminie określonym w art. 5b ust. 3 udpp. Natomiast 
sprawozdanie za 2018 r. opublikowano 8 maja 2019 r., tj. z ośmiodniowym 

                                                      
8  Do 26 września 2019 r. 

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  Zarządzenie nr 4 Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Programu współpracy Ministra 
Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2019-2021 (Dz. Urz. MC, poz. 4). 
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opóźnieniem w stosunku do terminu określonego udpp (szczegółowy opis w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

MC zrealizowało w 2017 r. i 2018 r. większość działań merytorycznych 
(pozafinansowych) określonych w Programie współpracy, tj.: 

 przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w tym dotyczące 
opiniowania projektów aktów prawnych i innych dokumentów, 

 Minister Cyfryzacji współpracował z Radą ds. Cyfryzacji, która opiniowała 
dokumenty związane z działalnością resortu cyfryzacji, 

 Minister Cyfryzacji objął patronatem honorowym 95 wydarzeń organizowanych 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udpp, 
w tym 51 patronatów w 2017 r. oraz 44 w 2018 r. (w sprawozdaniu za 2018 r. 
błędnie wskazano 33 patronaty). 

Kontrola wykazała, że informacje ujęte w sprawozdaniach z realizacji Programu za 
2017 r. i 2018 r. (w odniesieniu do patronatów honorowych, dotacji przyznanych 
w ramach otwartego konkursu ofert, konsultacji i opiniowania projektów aktów 
prawnych i innych dokumentów) są zgodne ze stanem faktycznym (z wyjątkiem 
liczby przyznanych w 2018 r. patronatów honorowych). 
MC nie przeprowadziło przewidzianego w Programie współpracy konkursu 
w obszarze bezpieczeństwo w sieci. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że wynikało to 
z ograniczeń kadrowych Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz zaangażowania 
w realizację priorytetowych zadań, jakimi były prace nad ustawą o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa. Ponadto, MC nie prowadziło współpracy z Szerokim 
Porozumieniem na rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), pomimo że zgodnie 
z Programem współpracy merytoryczna współpraca MC z sektorem pozarządowym 
odbywać się miała m.in. poprzez kontakty z ciałami opiniotwórczo-doradczymi, 
w tym SPRUC. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że było to związane ze zmianą 
lidera SPRUC. Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego MC wynika, że Ministerstwo nie 
podejmowało działań określonych w Programie współpracy w punktach Inne formy 
finansowej współpracy z sektorem pozarządowym oraz Inne formy pozafinansowej 
współpracy z sektorem pozarządowym. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił również, że 
w Programie współpracy zostały wymienione wszystkie potencjalne formy 
współpracy z sektorem pozarządowym, natomiast każdego roku komórki 
organizacyjne decydują o zakresie i formach współpracy, wybierając właściwe 
dostępne formy współpracy. 

(akta kontroli, str. 5-177, 1214-1529, 1572-1576, 1611-1619) 

Kontrola wykazała, że monitorowanie realizacji Programu współpracy przebiegało 
zgodnie z założeniami, tj. na podstawie pisemnych informacji składanych przez 
komórki merytoryczne Ministerstwa do Departamentu Polityki Międzynarodowej 
(DPM)11, w terminie do 15 marca roku następującego po danym roku realizacji 
Programu. Jedynie w 2019 r. nastąpiło opóźnienie w tym zakresie – DPM zwrócił się 
do komórek merytorycznych MC w terminie uniemożliwiającym terminowe 
przedłożenie informacji. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że wynikało to 
z zaangażowania się w organizację innych priorytetowych zadań, ograniczeń 
kadrowych oraz ze zmiany struktury organizacyjnej. 

Według wyjaśnień Zastępującego Dyrektora Generalnego MC, realizując cel główny 
oraz cele szczegółowe Programu współpracy, osiągnięto w szczególności 
następujące efekty: 

                                                      
11  Departamentu Polityki Międzynarodowej przejął zadania związane z koordynowaniem Programu współpracy 

od Departamentu Społeczeństwa Informatycznego. 
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 usystematyzowano formy współpracy ze środowiskiem pozarządowym, 

 podniesiono świadomość w zakresie wzajemnych potrzeb MC i środowiska 
pozarządowego, 

 cyklicznie ogłaszano otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego, 
które inicjują nowe, nowatorskie lub specjalistyczne obszary aktywności 
pozarządowych w dziedzinie cyfryzacji, 

 wspólne przedsięwzięcia oraz udzielone dotacje pomagają budować potencjał 
organizacji pozarządowych do realizacji nowych działań oraz pozwalają na 
wzajemne uczenie się instytucji, akumulację wiedzy oraz pielęgnowanie 
wzajemnych relacji. 

(akta kontroli str. 11-176, 1319-1322, 1527-1529) 

W latach 2017-2019 (do 18 września) organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 udpp nie składały do Ministerstwa Cyfryzacji z własnej 
inicjatywy wniosków o realizację zadania publicznego. 

(akta kontroli str. 5-8, 1316-1322) 

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

 Programy współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz 1.
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na lata 2016-2018 oraz na lata 2019-2021 zostały przyjęte 
odpowiednio 9 września 2016 r. oraz 6 lutego 2019 r. Było to niezgodne z art. 5a 
ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 5b ust. 2 udpp, który stanowi, że program przyjmuje 
się do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Dyrektor 
Generalny MC wyjaśnił, że opóźnienie związane z przyjęciem i opublikowaniem 
Programu współpracy na lata 2016-2018 wynikało z faktu dużych zmian 
organizacyjnych w Ministerstwie, a przyjęcie Programu we wrześniu 2016 r. 
w żadnym stopniu nie wpłynęło na intensywną i wieloaspektową współpracę MC 
z sektorem pozarządowym. (…) współpraca z organizacjami pozarządowymi była 
realizowana systematycznie, w sposób ciągły, niezależnie od faktu przyjęcia 
Programu współpracy, który pełni rolę dokumentu opisowego. W sprawie Programu 
współpracy na lata 2019-2021, Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że prace nad 
Programem zostały podjęte w terminie umożliwiającym jego przyjęcie w ustawowym 
terminie, jednakże ze względu na decyzję Ministra (brak akceptacji dla przyjętej 
formy programu), nastąpiła zmiana koncepcji dokumentu (zmiana systematyki 
i ujęcia poszczególnych obszarów). Skutkowało to przemodelowaniem struktury 
całego dokumentu i koniecznością ponowienia uzgodnień z komórkami 
organizacyjnymi MC. 

(akta kontroli str. 5-8, 1214-1220, 1523-1525) 

 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2018 r. zostało opublikowane 2.
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 maja 2019 r., tj. z ośmiodniowym 
opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 5b ust. 3 udpp. Dyrektor 
Generalny MC wyjaśnił, że sprawozdanie wymagało konsultacji i uzgodnień w całej 
grupie (NASK12, CPPC13) z uwagi na wielość i różnorodność realizowanych działań. 

(akta kontroli str. 5-8, 123-136) 

 Zgodnie z Programem współpracy na lata 2016-2018, Ministerstwo było 3.
zobowiązane ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
sprawozdanie końcowe obejmujące wszystkie lata realizacji Programu. Kontrola 

                                                      
12  NASK Państwowy Instytut Badawczy. 
13  Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wykazała, że MC sporządziło sprawozdania z realizacji Programu za 2016 r., 2017 r. 
i 2018 r., tj. za każdy rok osobno. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że sprawozdanie 
końcowe nie zostało sporządzone, ponieważ byłoby ono jedynie powieleniem 
informacji zawartych w poszczególnych sprawozdaniach /…/ brak jest również 
wymogu ustawowego sporządzania sprawozdań obejmujących wszystkie lata 
realizacji Programu współpracy. W związku z tym, że obowiązek sporządzenia 
sprawozdania końcowego wynikał wprost z zatwierdzonego przez Ministra 
Cyfryzacji Programu współpracy na lata 2016-2018, zdaniem NIK, sprawozdanie 
należało sporządzić i opublikować. NIK zauważa, że obowiązek sporządzenia 
sprawozdania końcowego zawarty został również w Programie współpracy na lata 
2019-2021. 

(akta kontroli str. 1316-1322) 

Minister Cyfryzacji wywiązał się z obowiązku opracowania i przyjęcia Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 
2016-2018 oraz na lata 2019-2021, do czego zobowiązywały przepisy udpp. 
W latach 2017-2018 MC w większości zrealizowało działania określone w Programie 
współpracy, a informacje zawarte w sprawozdaniach z realizacji Programu za 
2017 r. i 2018 r. są zgodne z dokumentami źródłowymi. Departament 
odpowiedzialny za koordynowanie spraw monitorował realizację Programu na 
podstawie informacji komórek merytorycznych MC i Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Niedotrzymanie terminów publikacji Programu współpracy, jak 
i sprawozdania z realizacji Programu za 2018 r. nie miało wpływu na realizację 
zadań Programu. 

 

2. Prawidłowość zlecania zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym i ich rozliczania oraz 
efekty realizacji tych zadań. 

2.1 Przeprowadzanie konkursów i wybór ofert do dofinansowania 

W latach 2016-2019 MC ogłosiło cztery konkursy na realizację zadania publicznego 
na podstawie udpp: 

 Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresie algorytmiki 
i programowania – konkurs ogłoszony w sierpniu 2016 r. W ramach konkursu 
udzielono dotacji pięciu podmiotom na łączną kwotę 1 355,9 tys. zł; 

 Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji Ja Tu 
Rządzę oraz RefLeks – komisja konkursowa uznała, że żadna z ofert nie spełnia 
w wystarczającym stopniu kryteriów oceny zawartych w regulaminie konkursu 
w związku z czym uznała konkurs za nierozstrzygnięty i nie przyznała dotacji na 
realizację powyższego zadania; 

 Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – konkurs ogłoszony 
w sierpniu 2019 r. (do 26 września 2019 r. konkursu nie rozstrzygnięto); 

 Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – konkurs ogłoszony w sierpniu 
2019 r. (do 26 września 2019 r. konkurs nie został rozstrzygnięty). 

W okresie objętym kontrolą w ramach współpracy Ministra Cyfryzacji 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 udpp, dotacji tym podmiotom udzielało także Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 (akta kontroli str. 178-237, 1138-1208, 1214-1220, 1589-1596) 
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Kontrolą objęto jedyny rozstrzygnięty konkurs, tj. konkurs na realizację zadania 
publicznego pn. Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
algorytmiki i programowania. Kontrola ustaliła, że ogłoszenie o konkursie zostało 
opublikowane na stronie Ministerstwa oraz BIP MC w dniu 12 lipca 2016 r. 
i zawierało informacje określone w art. 13 ust. 2 udpp, tj. o rodzaju i celu zadania, 
wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, 
zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie 
składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie 
dokonywania wyboru ofert, a także zrealizowanych przez organ administracji 
publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. Wraz 
z ogłoszeniem konkursu opublikowane zostało zaproszenie do udziału w pracach 
komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą 
udziału w konkursie. Termin do składania ofert został określony zgodnie z art.13 ust. 
1 udpp. 

W skład komisji konkursowej, powołanej przez Ministra Cyfryzacji 18 sierpnia 
2016 r.14, weszli przedstawiciele MC oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.  

W ramach konkursu złożonych zostało 13 ofert. Komisja konkursowa ds. oceny 
wniosków dokonała analizy i oceny ofert w oparciu o kryteria określone przez MC 
w ogłoszeniu o konkursie, uwzględniając również elementy wymienione 
w art. 15 ust. 1 udpp. Dwie oferty zostały odrzucone ze względu na braki formalne, 
kolejne cztery ze względu na niespełnienie warunków merytorycznych (kryterium 
dostępowe). Komisja konkursowa zarekomendowała Ministrowi Cyfryzacji do 
dofinansowania pięć ofert, które spełniły kryteria formalne, dostępowe oraz zdobyły 
co najmniej 75% punktów w ramach oceny merytorycznej. Prace komisji 
konkursowej zostały udokumentowane w formie pisemnych protokołów. W dniu 
20 września 2016 r. Minister zaakceptował wybór dokonany przez komisję 
konkursową. Wszystkie oferty wybrane do dofinansowania zawierały elementy 
określone w art. 14 ust. 1 udpp, w tym szczegółowy zakres rzeczowy zadania, 
termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów. 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w BIP MC w dniu 6 października 2016 r. 
Ogłoszenie, zgodnie z art. 15 ust. 2h udpp, zawierało nazwę oferenta, nazwę 
zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. 

(akta kontroli str.178-237,1309-1311, CD1) 

2.2. Prawidłowość zawierania umów i terminowość przekazywania 
dotacji 

Umowy w ramach konkursu na realizację zadania publicznego pn. Rozwój 
umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki 
i programowania zostały podpisane z pięcioma podmiotami: 

 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację zadania Ogólnopolski 
program edukacyjny Koduj z Klasą 2016 – 26 października 2016 r., 

 Fundacją na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES na realizację zadania Od Algorytmu do 
Zawodowca – 29 listopada 2016 r., 

 Fundacją Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza na realizację 
zadania Algorytmika i programowanie – 29 listopada 2016 r.,  

                                                      
14  Zarządzenie nr 32 Ministra Cyfryzacji z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Fundacją Media 3.0 na realizację zadania Apki++ w dniu 7 grudnia 2016 r., 

 Fundacją Rozwoju Informatyki na realizację zadania System motywowania, 
wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie – 14 grudnia 2016 r. 

Umowy zawarte z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami były zgodne ze 
wzorem umowy określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania15, a także zawierały elementy, o których mowa w art. 151 ust. 2 ustawy 
z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp)16, tj.:  

 szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin 
jego wykonania; 

 wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności; 

 termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego; 

 tryb kontroli wykonywania zadania; 

 termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

 termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

(akta kontroli str. 276-1017) 

Zgodnie z art. 15 ust. 4 udpp po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ 
administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji 
zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi 
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej 
ustawy. Ustalono, że cztery z pięciu umów na realizację zadania publicznego 
Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki 
i programowania zostały podpisane po upływie od 54 do 69 dni od daty ogłoszenia 
wyników (6 października 2016 r.)17. 

Zastępujący Dyrektora Generalnego MC wyjaśnił, że opóźnienia w zawieraniu umów 
wynikały z prowadzonych uzgodnień dotyczących aktualizacji kosztorysów 
projektów, oferty oraz harmonogramu a następnie prowadzonego procesu 
uzgodnień treści umowy zarówno pod kątem formalno-prawnym, finansowym jak 
i merytorycznym.  

 (akta kontroli str. 1504-1522, 1530-1571) 

Środki na realizację zadania w 2016 r. w ramach I transzy zostały przekazane 
dotacjobiorcom w łącznej wysokości 369 291,16 zł, w terminie od jednego do 12 dni 
po dacie podpisania umowy, tj. zgodnie z warunkami określonymi w umowach. 

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania publicznego Rozwój 
umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki 
i programowania II transza środków przyznanych dotacjobiorcom miała zostać 
przekazana w 2017 r. w terminie 30 dni od dnia opublikowania ustawy budżetowej 
na rok 2017 oraz po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego przez Ministra. 
Kontrola wykazała, że w 2017 r. MC przekazało dotacjobiorcom środki dopiero 

                                                      
15  Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
17  Umowy zawarte z Fundacją na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych EDU-RES na realizację zadania Od Algorytmu do Zawodowca, z Fundacją Centrum 
Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza na realizację zadania Algorytmika i programowanie, z Fundacją 
Media 3.0 na realizację zadania Apki++, z Fundacją Rozwoju Informatyki na realizację zadania System 
motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie – pilotaż.  
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w kwietniu, tj. po terminie, który został określony w umowach dotacji (szczegółowy 
opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  

Łącznie na realizację zadania publicznego Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania przekazano dotacje 
w kwocie 1 355 858,16 zł18. 

(akta kontroli str. 238-275) 

2.3 Rozliczanie przekazanych dotacji i kontrola projektów 

Kontrola wykazała, że wszyscy dotacjobiorcy wywiązali się z obowiązku złożenia 
sprawozdania częściowego oraz końcowego. Sprawozdania częściowe zostały 
zatwierdzone przez dysponenta środków w terminie określonym w art. 152 
ust. 2 ufp. Natomiast sprawozdania końcowe zostały zatwierdzone z opóźnieniem 
wynoszącym od 4 do 128 dni w odniesieniu do terminu określonego w ufp 
(szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). Nie wystąpiły przypadki 
niezaakceptowania przez MC sprawozdania z wykonania zadnia publicznego. 
W ramach monitoringu zleconych zadań, w trakcie trwania projektów, MC wzywało 
dotacjobiorców do przesłania informacji na temat realizowanego projektu w zakresie 
postępu realizacji zadań, poziomu osiągniętych wskaźników oraz identyfikowanych 
problemów w projekcie.  

MC rzetelnie weryfikowało sprawozdania z realizacji zadnia publicznego składane 
przez zleceniobiorców, z wyjątkiem sprawozdania złożonego przez Fundację 
Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza, zadanie Algorytmika 
i programowanie (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 276-1017) 
Podmioty, realizujące zadanie publiczne Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania, na realizację 
projektów wykorzystały środki w łącznej wysokości 1 259 524,48 zł. Środki 
niewykorzystane lub pobrane w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 
96 333,68 zł zostały zwrócone na konto MC. Dwie Fundacje zwróciły 
niewykorzystane środki po terminie określnym w umowie, tj. Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych 
im. Łukasiewicza. W przypadku Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Dyrektor 
Generalny MC wyjaśnił, że odsetki od dnia 8 września 2017 r. do dnia 28 września 
2017 r. wynoszą 6,00 zł, tj. nie przekraczają trzykrotności wartości opłaty pobieranej 
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe19 za traktowanie przesyłki, jako przesyłki poleconej /…/ (na 
podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa20). Kwota ta wynosi 8,70 zł, w związku z tym odsetek nie nalicza się.  

Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych zapłaciła odsetki w wysokości 
97,00 zł, z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji. 
Fundacja nie zapłaciła jednak odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu części 
środków dotacji celowej w kwocie 4 974,39 zł (249,44 zł niewykorzystana dotacja 
oraz 4 724,95 zł dotacja pobrana w nadmiernej wysokości), które zobowiązana była 
zapłacić stosownie do decyzji Ministra Cyfryzacji nr 17/DBiF z dnia 13 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 238-275, 1132-1137, 1530-1535, 1597) 

                                                      
18  Zgodnie z podpisanych aneksem do umowy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, niewykorzystana 

w 2016 r. kwota dotacji 15 151,08 zł została w ramach II transzy ponownie przekazana Fundacji. 
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm. 
20  Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2155631:ver=3&full=1
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Do dnia 25 września 2019 r. MC nie przeprowadziło u dotacjobiorców kontroli na 
miejscu realizacji zadania publicznego Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania. 

(akta kontroli str. 1316-1322) 

Z analizy sprawozdań końcowych wynikało, że w ramach realizacji zadania 
publicznego Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
algorytmiki i programowania, w przypadku czterech zleceniobiorców osiągnięto 
zakładane efekty: 

 Fundacja Media 3.0 – w wyniku realizacji zadania Rozwój umiejętności uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania” pod nazwą: 
„Apki++ m.in. utworzono 51 klubów 3.0, wykonano 60 zadań przygotowujących 
do startu w olimpiadzie informatycznej, udostępniono cztery kursy 
przygotowujące do startu w olimpiadzie informatycznej, przeprowadzono 1 305 
godzin szkoleń; 

 Fundacja Rozwoju Informatyki – w ramach realizacji zadania System 
motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie – 
pilotaż m.in.: zorganizowano trzy obozy naukowe dla uczniów, cztery 
konferencje, konkurs łamigłówek i zagadek, 23 kółka informatyczne, kursy 
programowania, dwa warsztaty dla nauczycieli, dwa seminaria dla wykładowców 
projektu oraz seminarium ewaluacyjne na zakończenie projektu, a także 
zaprojektowano, wydrukowano i wysłano 7 tys. plakatów promujących 
informatykę; 

 Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES – w ramach realizacji zadania 
Od Algorytmu do Zawodowca opracowano skrypt zajęć z programowania 
i algorytmiki dla uczestników projektu, zrekrutowano do projektu uczniów z 15 
szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, przeprowadzono zajęcia 
z programowania i algorytmiki w 15 szkołach, zorganizowano konferencję 
inauguracyjną dla 250 osób i konkurs finałowy dla uczestników; 

 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej – w ramach realizacji zadania 
Ogólnopolski program edukacyjny Koduj z Klasą 2016 m.in. przeprowadzono 
sześć warsztatów programistycznych dla 78 uczestników oraz 10 webinariów dla 
120 uczestników, uczestnicy opracowali 10 projektów informatycznych. 

W przypadku Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza 
w ramach realizacji zadania Algorytmika i programowanie utworzono 
13 z zakładanych 15 grup uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, w których 
prowadzone były zajęcia z zakresu algorytmiki i programowania. W pozostałym 
zakresie projekt został zrealizowany w całości, tj. przeprowadzono 10 sparingów 
programistycznych oraz cztery obozy naukowe (w projekcie planowano 
przeprowadzenie trzech obozów). W związku z niepełną realizacją jednego z zadań, 
MC proporcjonalnie zmniejszyło Fundacji kwotę przyznanej dotacji. 

(akta kontroli str. 276-1017, CD1) 

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

 Kontrolerom nie przedłożono deklaracji bezstronności członków komisji 1.
konkursowej (powołanej przez Ministra Cyfryzacji do oceny ofert w otwartych 
konkursach ofert) mimo, iż zgodnie z Programem współpracy na lata 2016-2018 
każdy członek komisji konkursowej był zobowiązany podpisać deklarację 
bezstronności.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zastępujący Dyrektora Generalnego MC wyjaśnił, że po dokonaniu kwerendy 
zarówno w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) jak również 
w archiwach papierowych Ministerstwa Cyfryzacji nie znaleziono przedmiotowej 
dokumentacji. 

(akta kontroli str. 1504-1510) 

2. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania publicznego Rozwój 
umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki 
i programowania II transza środków przyznanych dotacjobiorcom powinna być 
przekazana w 2017 r. w terminie 30 dni od dnia opublikowania ustawy budżetowej 
na rok 2017 oraz po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego przez Ministra. 
Ustalono, że środki na realizację zadań zostały przekazane 11 kwietnia 2017 r. 
(Fundacji na rzecz Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES, Fundacji Centrum Rozwiązań 
Strategicznych im. Łukasiewicza, Fundacji Media 3.0, Fundacji Rozwoju 
Informatyki), tj. 42 dni po zatwierdzeniu sprawozdania oraz 84 dni po opublikowaniu 
ustawy budżetowej na rok 2017 oraz 19 kwietnia 2017 r. (Fundacji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej), tj. 50 dni po zatwierdzeniu sprawozdania i 92 po 
opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 201721.  

(akta kontroli str. 256-1017) 
Zastępujący Dyrektora Generalnego MC wyjaśnił, że środki na rok 2017 na to 
zadanie zaplanowano w ramach rezerwy celowej poz. 29 pn. Środki na 
informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu /…/. Środki nie zostały zaplanowane 
w części budżetowej 27 Informatyzacja gdyż na etapie prac planistycznych nad 
ustawą budżetową na rok 2017, nie była znana kwota dotacji, termin realizacji 
zadania przez beneficjentów oraz sami beneficjenci. Po opublikowaniu ustawy 
budżetowej, pismem z dnia 10 lutego 2017 r. wystąpiono z wnioskiem do Ministra 
Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej poz. 29 na kwotę 1 046 000 zł. 
W dniu 23 marca 2017 r. przekazane zostały do MF dodatkowe wyjaśnienia. 
Jednakże z uwagi na wygospodarowanie środków w ramach własnego budżetu 
10 kwietnia 2017 r wystąpiono z pismem do MF o anulowanie przedmiotowego 
wniosku. Odnośnie przyczyn wprowadzenia do umów zapisu uzależniających 
wypłatę środków m.in. od opublikowania ustawy budżetowej na rok 2017, Dyrektor 
Generalny MC poinformował, że w dokumentacji posiadanej przez Departament 
Budżetu i Finansów brak jest uzasadnienia odnośnie przedmiotowej klauzuli. 

(akta kontroli str. 1504-1522, 1530-1535) 
Zdaniem NIK, skoro MC przed podpisaniem umów posiadało wiedzę, że w budżecie 
cz. 27 Informatyzacja nie zostały zaplanowane środki na dotacje udzielane 
w ramach zadania publicznego, zapisy w umowach nie powinny więc uzależniać 
wypłaty środków od terminu publikacji ustawy budżetowej. Ponadto przekazanie 
środków z opóźnieniem miało negatywny wpływ na realizację zadań, o czym 
informowała Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych. W przekazanym do MC 
piśmie zwrócono uwagę, że zwłoka w przekazaniu środków z przyznanej dotacji 
stanowi istotną przeszkodę mogącą uniemożliwić zrealizowanie zaplanowanych 
działań lub uniemożliwić osiągnięcie zaplanowanych celów, a tym samym 
wskaźników określonych w zawartej umowie. Jak ustalono Fundacja nie osiągnęła 
zakładanych efektów w ramach zadania 1. Przeprowadzenie warsztatów 
programistycznych dla uczniów, tj. utworzyła 13 z 15 zaplanowanych grup 
warsztatowych. 

                                                      
21  Ustawa budżetowa na rok 2017 została opublikowana w dniu 17 stycznia 2017 r., natomiast sprawozdania 

częściowe zostały zaakceptowane przez Ministra w dniu 28 lutego 2017 r. 
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3. Zgodnie z art. 152 ust. 2 ufp, zatwierdzenie przez dysponenta części budżetowej 
lub dysponenta środków, o których mowa w art. 127 ust. 2 ufp, rozliczenia dotacji 
w zakresie rzeczowym i finansowym, przedstawionego przez obowiązaną do tego 
jednostkę, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia. Kontrola 
wykazała, że wszystkie objęte kontrolą sprawozdania końcowe z realizacji zadania 
publicznego Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
algorytmiki i programowania przedłożone przez dotacjobiorców zostały zatwierdzone 
przez MC z opóźnieniem wynoszącym od 4 do 128 dni w odniesieniu do terminu 
określonego w ufp. NIK zauważa, że w trzech przypadkach (spośród pięciu) MC 
zwróciło się o dodatkowe wyjaśnienia oraz korektę sprawozdania końcowego 
w terminie ponad 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, co uniemożliwiało 
zatwierdzenie jego rozliczenia w terminie przewidzianym w ufp.  
Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że opóźnienia w rozliczaniu dotacji wynikały 
z przyczyn organizacyjnych. Decyzją ówczesnej Minister Cyfryzacji /…/  likwidacji 
uległ Departament Koordynacji Funduszy Europejskich a zadania niezakończone 
przekazane zostały do realizacji do innej komórki organizacyjnej. W wyniku 
reorganizacji i przeniesienia zadania do zakończenia niezbędne było 
przeanalizowanie zebranej dokumentacji celem jej dalszego procedowania 
dysponując ograniczonym zasobami do realizacji tego zadania. 

(akta kontroli str. 238-255, 276-1017, 1498-1503, CD1) 

Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych22, niezatwierdzenie w terminie 
przedstawionego rozliczenia dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 

4. Ustalono, że sprawozdanie końcowe złożone przez Fundację Centrum 
Rozwiązań Strategicznych z realizacji zadania Algorytmika i programowanie zostało 
zaakceptowane przez Ministra 9 kwietnia 2018 r., tj. 158 dni od daty jego złożenia. 
Ministerstwo pismem z 22 października 2018 r. (tj. po 6 miesiącach od 
zaakceptowania sprawozdania końcowego) poinformowało Fundację o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części środków z dotacji. 
Postępowanie administracyjne zostało zakończone 1 marca 2019 r. Decyzja 
zobowiązująca Fundację do zwrotu środków została wydana 13 maja 2019 r. (tj. po 
przeszło sześciu miesiącach od wszczęcia postępowania). Kontrola NIK wykazała, 
że pomimo tak długotrwałej procedury MC nierzetelnie zweryfikowało sprawozdanie 
z realizacji zadania, tj. nie wzięło pod uwagę, że część zadania nr 3 
Przeprowadzenie obozów naukowych dla uczniów została zrealizowana przez 
Fundację po terminie określonym zarówno w umowie, jak i w ogłoszeniu 
o konkursie. Zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego, stanowiącą załącznik 
do umowy z MC w ust. 9 Harmonogram wskazano, że zadanie nr 3 odbędzie się 
w terminie od 1 września 2016 r. do 29 września 2017 r. Jednocześnie w ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert, zamieszczonym na stronie Ministerstwa Cyfryzacji 
12 lipca 2016 r., dotyczącym realizacji w 2016 r. i 2017 r. zadania publicznego pod 
nazwą: Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
algorytmiki i programowania w § 6 ust. 3 wskazano termin rozpoczęcia realizacji 
zadania na 1 września 2016 r., a koniec jego realizacji na 30 września 2017 r. 
Informację o zrealizowaniu obozu po terminie określonym w umowie, Fundacja 
zawarła w sprawozdaniu końcowym, które zostało zatwierdzone przez MC. 
Ustalono23, że płatność za obóz, sfinansowana ze środków pochodzących 
z oszczędności w ramach projektu w wysokości 32 230,00 zł została dokonana 

                                                      
22  Dz. U. z 2019 r. poz. 1440. 
23  Ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej w Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych. 
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w dwóch ratach, na podstawie faktur zaliczkowych24 – 15 000,00 zł w dniu 
22 września 2017 r. oraz 17 230,00 zł w dniu 25 września 2017 r. (faktury 
rozliczeniowe25 na te same kwoty wpłynęły do Fundacji 5 października 2017 r.). 
Wydatki te zostały również wykazane w sprawozdaniu końcowym przesłanym do 
Ministerstwa Cyfryzacji.  

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że dokonano ponownej oceny finansowej 
przekazanego przez dotacjobiorcę sprawozdania oraz przygotowywane są korekty 
rozliczenia dotacji. 

(akta kontroli str. 1018-1137, 1314-1315) 
W trakcie kontroli NIK, w dniu 1 października 2019 r. Minister Cyfryzacji 
zaakceptował Informację zawierającą korektę rozliczenia dotacji przyznanej 
Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych. Z Informacji wynika, że Departament 
Budżetu i Finansów dokonał ponownej analizy sprawozdania końcowego z dnia 
9 lutego 2019 r. w związku z wątpliwościami NIK. Ustalono, że do zwrotu pozostaje 
kwota 33 087,34 zł wraz z należnymi odsetkami. Departament Budżetu i Finansów 
przesłał do Departamentu Prawnego projekt postanowienia o wznowieniu z urzędu 
postępowania w sprawie zwrotu środków dotacji przez Fundację Centrum 
Rozwiązań Strategicznych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie 
zostało rozstrzygnięte do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK, należy 
poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o ostatecznym wyniku postępowania w tej 
sprawie. 

 (akta kontroli str. 1598-1609, CD1) 

5. Ustalono, że Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych zobowiązana była, 
zgodnie z Decyzją nr 17/DBiF/2019 Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2019 r. do 
zwrotu części środków dotacji celowej w kwocie 4 974,39 zł wraz z należnymi 
odsetkami. Zwrot środków w wysokości 4 974,39 zł (tj. bez odsetek) nastąpił w dniu 
6 czerwca 2019 r. Ustalono, że Ministerstwo Cyfryzacji wezwało Fundację Centrum 
Rozwiązań Strategicznych do zapłaty należnych odsetek w wysokości 58,00 zł 
dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 11 października 2019 r. po ponad czterech 
miesiącach od daty zwrotu tych środków. 

(akta kontroli str. 264-265, 1132-1137,1597) 

Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że działania podjęto po czterech miesiącach 
z uwagi na mającą miejsce w tym okresie znaczącą fluktuację kadr, co wpłynęło na 
proces monitorowania przedmiotowego zdarzenia oraz na ponowną analizę 
dokumentacji w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 1770-1773, 1778) 

MC rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zleciło organizacjom 
pozarządowym realizację zadania publicznego Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania. Dotacji udzielono 
pięciu podmiotom spełniającym kryteria udziału w konkursie. Umowy zawierały 
elementy, o których mowa w art. 151 ust. 2 ufp. W zdecydowanej większości 
zadania zostały wykonane zgodnie z umowami, a planowane cele zostały 
osiągnięte. Stwierdzono jednak opóźnienia w przekazaniu środków zleceniobiorcom, 
co miało negatywny wpływ na realizację projektów. Sprawozdania końcowe 
z realizacji zadań zostały zatwierdzone z opóźnieniem wynoszącym od 4 do 128 dni 
w stosunku do terminu określonego w art. 152 ust. 2 ufp. Ponadto jedno ze 
sprawozdań zostało zweryfikowane nierzetelnie i wymaga ponownej weryfikacji. 

                                                      
24  Faktury nr FV 0441/2017/OW/EOB i 0443/2017/OW/EOB. 
25  Faktury nr FV 039/ZW/2017 i FV 0391/ZW/2017. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące  wnioski: 

 Terminowe sporządzanie i publikowanie programów współpracy z organizacjami 1.
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp a także 
sprawozdań z realizacji tych programów. 

 Egzekwowanie od członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert 2.
w otwartych konkursach ofert podpisywania deklaracji bezstronności oraz 
przechowywanie tych dokumentów.  

 Przekazywanie środków dotacji w terminach określonych w umowie. 3.

 Terminowe zatwierdzanie rozliczeń dotacji. 4.

 Rzetelne weryfikowanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 5.

 
Ponadto NIK zwraca uwagę, że MC powinno sporządzić i opublikować 
sprawozdanie końcowe z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp na lata 2019-
2021, ponieważ taki obowiązek wynika wprost z Programu zatwierdzonego przez 
Ministra Cyfryzacji. 

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 Prezesa NIK. 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 
uwagi 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. 

 

Warszawa,             października 2019 r. 
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