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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa 

 

Rafał Władysław Sikorski, Prezes Zarządu, od 1 lutego 2016 r. 

Realizacja zadania publicznego „System motywowania, wspierania i rozwoju 
uczniów uzdolnionych informatycznie – pilotaż” 

 

Od 2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych oraz dla zdarzeń sprzed 2017 r., 
jeżeli miało to wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Beata Burtka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/47/2019 
z dnia 27 maja 2019 r.,  

Beata Czarnecka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP//2019 
z dnia 27 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-2, 737) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Fundacja, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Cyfryzacji, zrealizowała zadanie 
publiczne pn. System motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych 
informatycznie – pilotaż. Cel projektu został zrealizowany, tj. osiągnięto wszystkie 
zakładane rezultaty. Środki z otrzymanej dotacji zostały wydatkowane terminowo. 
Kontrola 50,3 % wydatków wykazała, że zostały one przeznaczone na zadania 
związane z realizowanym projektem. Beneficjent wywiązał się z obowiązku 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji 
księgowej realizowanego projektu. Prawidłowo zrealizowano obowiązki promocyjne 
określone w umowie dotacji. Sprawozdania z realizacji zadania zostały złożone 
terminowo.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie ewidencji księgowej i polegały  na: 

 niezamieszczaniu dekretacji, tj. wskazania miesiąca i sposobu ujęcia 
dowodu w księgach rachunkowych na wszystkich objętych kontrolą 
dowodach księgowych, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6) ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3,  

 dokonywaniu poprawek na dowodach księgowych niezgodnie z art. 22 ust. 
3 ustawy o rachunkowości,  

 braku polityki/zasad rachunkowości, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 ww. 
ustawy. 

Ponadto w sprawozdaniu z realizacji zadania stwierdzono błędy o charakterze 
formalnym, które nie miały wpływu na cel czy efekty projektu, jednak 
w konsekwencji sprawozdanie z realizacji zadania nie odzwierciedlało w pełni stanu 
wynikającego z dokumentów źródłowych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Realizacja zadania publicznego System motywowania, 
wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie 
– pilotaż 

1. Fundacja realizowała ww. zadanie publiczne w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. 
do 30 września 2017 r. na podstawie umowy nr 16/DKFE/ZP/2016 zawartej 
w dniu 14 grudnia 2016 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Informatyki (FRI, 
zleceniobiorca) a Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji4 (MC, zleceniodawca)  

Całkowity koszt tego zadania publicznego, zgodnie umową, został określony na 
kwotę 553 928,40 zł, z tego:  

 środki z dotacji w kwocie 497 158,16 zł, w tym 97 158,16 zł w 2016 r. oraz 
400 000,00 zł w 2017 r. (po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego 
z wykonania zadania), 

 środki finansowe własne w kwocie 4 627,84 zł, 

 wkład osobowy o wartości 52 142,40 zł. 

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

w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
4  Reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Cyfryzacji. 
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Według umowy wysokość środków własnych, z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego, mogła ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że udział tych środków 
stanowić będzie minimum 10% kosztu całkowitego zadania. 

(akta kontroli str.3-73) 

Całkowity koszt zadania publicznego wzrósł do kwoty 555 226,44 zł 
(o 1 298,04 zł) na podstawie aneksu nr 1 z dnia 26 września 2017 r. do umowy 
dotacji, zgodnie z którym uległa zmianie wysokość środków własnych, jakie FRI 
zobowiązała się przekazać na realizację zadania publicznego (wzrost do kwoty 
9 720,00 zł) oraz wkładu osobowego (spadek do 48 348,28 zł).  

W zakresie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązał się m.in. do 
zorganizowania akcji plakatowej (2 400 plakatów), czterech konferencji dla 
ok. 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, internetowych konkursów 
łamigłówek i zagadek, kółek informatycznych (łącznie 21 kółek dla ok. 220 
uczniów), obozów naukowych dla uczniów, warsztatów dla ok. 60 nauczycieli 
informatyki oraz konsultacji internetowych dotyczących rozwiązywanych zadań, 
a także do udostępnienia kursów i materiałów edukacyjnych na portalu 
internetowym. 

(akta kontroli str.54-73) 

2. Zgodne z § 12 ust. 1 umowy dotacji, wydatki na realizację zadania dokonywane 
były z wyodrębnionego nieoprocentowanego rachunku bankowego w okresie 
realizacji projektu, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.5 

(akta kontroli str. 453-460) 

3. Kontrolą objęto 171 dowodów księgowych o łącznej wartości 255,5 tys. zł, w tym 
środki dotacji stanowiły 247,0 tys. zł (50,3% dotacji ogółem)6. Kontrola wykazała, 
że  wydatki ponoszone były w terminie określonym w umowie oraz zgodnie 
z harmonogramem. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

(akta kontroli str. 304-453, 672-686) 

Ustalano, że dwie faktury (nr FV/31/5/2017 z 31.05.2017 r. i nr FV 30/5/2017 
z 31.05.2017 r., każda na kwotę 1 400,00 zł) zostały błędnie ujęte w zestawieniu 
faktur (rachunków) stanowiącym załącznik do sprawozdania końcowego. Faktura 
nr FV/31/5/2017 z 31.05.2017 r. zawierała nieprawidłowy opis, wskazujący, że 
dotyczy pozycji III.1.a kosztorysu7 – prowadzenie i zarządzanie portalami 
społecznościowymi projektu ISMPol8. Faktycznie faktura ta dotyczyła wykonania, 
modyfikacji i utrzymania systemu zarządzania zgłoszeniami uczestników projektu 
ISMPol i powinna być ujęta w pozycji I.8 zestawienia faktur9. Natomiast faktura nr 
FV 30/5/2017 z 31.05.2017 r. za prowadzenie i zarządzanie portalami 
społecznościowymi projektu ISMPol za okres 5/2017 została ujęta w pozycji I.8 
zestawiania faktur, zamiast III.1a. Błędne ujęcie faktur w zestawieniu nie miało 
wpływu na kwoty wykazane w sprawozdaniu z uwagi, na to, że obie faktury były 
tej samej wartości.  

Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji wyjaśnili, że bezspornie stanowiło to 
uchybienie ze strony pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację 

                                                      
5   Pierwszy wydatek poniesiono w  dniu 21 listopada 2016 r., ostatni w dniu 30 września 2017 r. 

6  Próby wydatków do kontroli dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów, z populacji wydatków 
w wysokości 548 897,69 zł, w tym środki dotacji 491 044,41 zł  (556 dowodów księgowych). 

7  Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Fundację 
Rozwoju Informatyki, Promocja i reklama, prowadzenie portalu społecznościowego projektu /…/. 

8  Informatyka Specjalnością Młodych Polaków. 

9  Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Fundacje Rozwoju Informatyki, 
Wykonanie, modyfikowanie i utrzymanie systemu zarządzania ogłoszeniami uczestników projektu /…/. 
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projektu, ale także nie zostało to skorygowane i wyłapane w ramach oczywistej 
z punktu widzenia Fundacji kontroli formalnej dokumentów księgowych przez 
Biuro Rachunkowe, które nie sprawdziło dokładnie stanu faktur i także błędnie 
zadekretowało dokumenty. 

(akta kontroli str. 157-188, 304-453, 549-551, 689-697) 

4. W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego System 
motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie – 
pilotaż przedłożonym MC wykazano, że obóz naukowy im. A Kreczmara 
(ONTAK) odbył się w terminie 29.06-9.07.2017 r., podczas gdy z dokumentów 
(m.in. faktur i dziennika zajęć) wynika, że odbył się on w terminie 26.06.-
6.07.2017 r. 

Prezes i Wiceprezes Fundacji wyjaśnili, że w sprawozdaniu końcowym widnieje 
błędna data wynikająca z oczywistej omyłki pisarskiej, a obóz odbył się 
w terminie wynikającym z dokumentów. 

(akta kontroli str. 96-145, 640-655, 690-701)  

5. Kontrola wykazała, że w zestawieniu faktur będącym częścią sprawozdania 
z wykonania wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków dotacji 
otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji w siedmiu pozycjach wpisano inne dane niż 
wynika to z dokumentów źródłowych10. Prezes i Wiceprezes Fundacji wyjaśnili, 
że powyższe błędy wynikały z omyłek i przeoczeń oraz z dużej liczby 
dokumentów wpływających tego samego dnia. 

(akta kontroli str. 147-188, 500-506, 514-520, 541-550, 688-696) 

6. Całkowity koszt realizacji objętego kontrolą zadania publicznego wyniósł 
548 897,69 zł, w tym koszty pokryte z dotacji 491 044,41 zł (89,46% kosztów 
całkowitych), ze środków finansowych własnych – 9 720,00 zł (1,77% kosztów 
całkowitych) oraz z wkładu osobowego – 48 133,28 zł (8,77% kosztów 
całkowitych). Ze względu na rodzaj kosztów, rozliczenie przedstawia się 
następująco: 

 koszty merytoryczne (m.in. obozy naukowe, kółka informatyczne, warsztaty 
dla nauczycieli, portal edukacyjny, konkurs rozwiązywania zagadek 
i łamigłówek) – 431 514,25 zł (w tym ze środków dotacji – 391 552,97 zł), 

 koszty obsługi zadania (wynagrodzenie kierownika projektu, księgowości 
projektu, specjalisty ds. administracji, koszty bankowe, zakup materiałów 
biurowych) – 53 919,15 zł (w tym ze środków dotacji 47 439,15 zł), 

 inne koszty (promocja i reklama) – 63 464,29 zł (w tym z dotacji 52 052,29 zł). 

(akta kontroli str. 96-187) 

7. W ramach realizacji zadania w pełni osiągnięto zakładane rezultaty, tj. 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 
wywiązała się z obowiązków informacyjnych określonych w § 6 umowy dotacji 
poprzez umieszczenie loga Ministerstwa Cyfryzacji oraz informacji o realizacji 
projektu dzięki dofinansowaniu Zleceniodawcy na wszystkich dokumentach 

                                                      
10  W poz. 26 oraz 27 – podano błędny nr umowy, poz. 517, 523 oraz 520 – wpisano błędny nr faktury, poz. 518 oraz 526 

wpisano błędne daty dokumenty bądź zapłaty. 
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związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności na materiałach 
promocyjnych, szkoleniowych i informacyjnych. 

(akta kontroli str. 96-188) 

8. Fundacja złożyła do Ministerstwa Cyfryzacji częściowe oraz końcowe 
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego System motywowania, wspierania 
i rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie – pilotaż, w terminach zgodnych 
z § 11 ust. 2 oraz 3 umowy dotacji11. W związku z pismem zleceniodawcy, 
Fundacja w dniu 7 grudnia 2017 r. złożyła korektę końcowego Sprawozdania 
z realizacji zadania publicznego, która została zaakceptowana przez 
Ministerstwo w dniu 30 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 74-191) 

W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania wykazano inne koszty niż 
wynikające z ewidencji księgowej, dot. następujących pozycji: 

 poz. I.1.C.c wykazano koszty pokryte z dotacji w wysokości 3 216,59 zł, 
natomiast w ewidencji księgowej ujęto kwotę 3 185,21 zł, 

 w poz. I.5.d wykazano koszty pokryte z dotacji w wysokości 2 910,74 zł, 
natomiast w ewidencji księgowej ujęto kwotę 2 862,74 zł, 

 w poz. I.6 wykazano koszty pokryte z dotacji w wysokości 23 084,97 zł, 
natomiast w ewidencji księgowej ujęto kwotę 23 084,96 zł. 

Prezes i Wiceprezes Fundacji wyjaśnili, że w pierwszym przypadku nastąpił błąd 
w ewidencji księgowej i wartość umowy została zaniżona o 31,38 zł. Biuro 
Rachunkowe, które w okresie realizacji projektu świadczyło usługi finansowo-
księgowe na rzecz Fundacji nie potrafiło wyjaśnić tej różnicy. 
W drugim przypadku różnica wynosi 48 zł i dotyczy zwrotu kosztów przejazdu dla 
uczestnika projektu, który przedłożył dwa odcinki jednego biletu (szczegółowy 
opis w części dotyczącej nieprawidłowości).  
W trzecim przypadku różnica 0,01 zł wynika z wyliczeń programu płacowego na 
koniec miesiąca. Kwota wskazana w sprawozdaniu jest właściwa. 

(akta kontroli str. 96-188, 304-653, 690-702) 

9. FRI dokonała zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w łącznej kwocie 
6 113,75 zł w terminach przewidzianych w umowie dotacji. 

(akta kontroli str. 459-460) 

10. Zgodnie z § 11 ust. 4 umowy nr 16/DKFE/ZP.2016 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pn. System motywowania, wspierania i rozwoju uczniów 
uzdolnionych informatycznie – pilotaż Zleceniobiorca mógł dokonać przesunięć 
środków pochodzących z dotacji pomiędzy pozycjami określonymi w kosztorysie 
stanowiącym część oferty z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu, stanowiącej 
załącznik do umowy bez konieczności zamian umowy, do 10% wartości środków 
alokowanych w danej pozycji kosztorysu, z którego następuje przesunięcie 
z zastrzeżeniem, że koszty obsługi zadania nie przekroczą 10% całości dotacji. 

Kontrola wykazała, że dokonano przesunięcia środków pochodzących z dotacji 
w czterech pozycjach kosztorysu powyżej 10% wartości środków alokowanych 
w tych pozycjach, tj. w pkt I.2.d (z kwoty 660,00 zł do 810,48 zł o 22,7%), w pkt 
I.2.g (z kwoty 1 7040,00 zł do 1 882,56 zł o 10,5% ), w pkt I.5 ic) (z kwoty 

                                                      
11  Sprawozdanie częściowe złożono w dniu 30 stycznia 2017 r., sprawozdanie końcowe 30 października 2017 r. 
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765,00 zł do kwoty 2040,00 zł, tj. o 166,7%), pkt. III.1.f (z kwoty 13 762,38 zł do 
kwoty 19 655,78 zł, tj. o 42,8%). 

Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji wyjaśnili, że zapisy umowy oznaczają, że 
nie można bez zgody MC dokonać zmniejszenia danej pozycji kosztorysu o 10% 
lub ponad 10% wartości środków alokowanych w danej pozycji, nie ma natomiast 
zapisu, który zabrania zwiększania danej pozycji kosztorysu 10% lub powyżej 
10%. Zdaniem składających wyjaśnienia, można dokonywać zwiększeń pozycji 
w kosztorysie do wysokości środków potrzebnych do realizacji zadania w danej 
pozycji, bez ustalonego limitu. Zgodnie z wyjaśnieniami osoby odpowiedzialne za 
realizację projektu konsultowały takie stanowisko i taką interpretację zapisu 
umowy z MC w celu uniknięcia późniejszych nieprawidłowości. Fundacja nie 
dysponuje pisemną korespondencją z Ministerstwem w tym zakresie. W ocenie 
Zarządu Fundacji akceptacja sprawozdania przez MC oznacza analogiczną 
interpretację przedmiotowego zapisu umowy.  

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi w trakcie kontroli NIK w MC, Ministerstwo 
dokona ponownej analizy rozliczenia w zakresie dokonanych przesunięć 
środków pochodzących z dotacji w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.  

(akta kontroli str. 54-73, 96-191, 690-703, 735-737) 

11. Zadanie publiczne pn. System motywowania, wspierania i rozwoju uczniów 
uzdolnionych informatycznie – pilotaż” było przedmiotem audytu 
przeprowadzonego w 2018 r. przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. 
Celem audytu było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji 
otrzymanych w 2016 r. i w 2017 r. przez Fundację Rozwoju Informatyki od 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji. W wyniku audytu nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków otrzymanych 
od MC.  

Zadanie publiczne zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu nie było 
przedmiotem bezpośredniej kontroli przez Zleceniodawcę. 

(akta kontroli str. 192-303) 

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

1. Fundacja nie posiadała, w okresie realizacji zadania publicznego pn. System . 
motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie - 
pilotaż, zatwierdzonej przez kierownika jednostki polityki/zasad rachunkowości. 
Było to niezgodne z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
jednostka powinna posiadać ustaloną w formie pisemnej przez kierownika 
jednostki dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 
(politykę) rachunkowości.  

Prezes i Wiceprezes Zarządu wyjaśnili, że Fundacja dotychczas prowadziła 
i prowadzi dokumentację księgową w oparciu o ogólne zasady wynikające 
z ustawy o rachunkowości oraz zasady ogólne wynikające z umowy 
o dofinansowanie projektu zawartą w grudniu 2016 r. z MC.  

 (akta kontroli str. 690-700, 728-731) 

2. Na 12 dowodach księgowych (rachunkach do umów zlecenia) dokonano 
poprawek bez złożenia podpisu przez osobę dokonującą poprawki oraz bez 
wskazania daty dokonania poprawki, a także dokonywano poprawek poprzez 
zamazywanie korektorem. Było to niezgodne z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy 
o rachunkowości, który stanowi że błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi 
odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym 
uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. Błędy w dowodach 
wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, 
z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści 
poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych 
liter lub cyfr.  

Prezes oraz Wiceprezes FRI wyjaśnili, że związane to było z nieznajomością 
przepisów ustawy o rachunkowości pracownika Fundacji oraz z brakiem 
należytej kontroli poprawności dokumentów przez biuro rachunkowe 
odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej. Zarząd 
Fundacji w wyjaśnieniach zobowiązał się zwrócić szczególną uwagę na dobór 
pracowników do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze 
środków publicznych, a także egzekwować od pracowników oraz biura 
rachunkowego większą rzetelność w przygotowywaniu i dokonywaniu korekt 
dokumentacji finansowej. 

(akta kontroli str. 521-540, 688-695) 

3. Na wszystkich objętych kontrolą dowodach księgowych stwierdzono brak 
dekretacji, tj. wskazania miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości można zaniechać 
zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-3 i 5 
tej ustawy, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów oraz danych, o których mowa 
w art. 21  ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy, jeżeli wynika to z techniki 
dokumentowania zapisów księgowych. W Fundacji brak było jednak 
wewnętrznych regulacji w zakresie odnoszącym się do sposobu prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i opisu dokumentów księgowych. Na dowodach księgowych 
umieszczany był numer, będący wskazaniem pozycji kosztorysu stanowiącego 
załącznik do umowy z MC.  

Prezes i Wiceprezes Fundacji wyjaśnili, że FRI dotychczas prowadziła i prowadzi 
dokumentację księgową w oparciu o ogólne, powszechnie obowiązujące 
przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy szczególne, a w odniesieniu do 
poszczególnych projektów – także w oparciu o zobowiązania wynikające z treści 
umów zawieranych przez Fundację. Poinformowali również, że w okresie 
realizacji projektu za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiedzialne było 
zewnętrzne biuro rachunkowe. Każdy dokument księgowy w Fundacji miał 
nadawany indywidualny numer księgowy ID, który zapisywany jest na 
dokumencie, w dzienniku głównym są wyszczególnione dokumenty, które 
posiadają również nadany numer ID. Z tej pozycji możemy wygenerować dekret 
księgowy poszczególnego dokumentu. Na wydruku dekretu jest również 
widoczny nadany numer ID, a tym samym istnieje bezpośrednie powiązanie 
między nadanym numerem ID a dekretem księgowym, dlatego w naszej ocenie 
spełnione są wszystkie warunki niezapisywania dekretu na dokumencie 
źródłowym.  

(akta kontroli: str. 461-671, 688-695, 733, CD1) 

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje sposobu opisywania dokumentów 
księgowych, jednakże sposób ten, zgodnie z art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy 
o rachunkowości powinien być opisany w przepisach wewnętrznych Fundacji. 
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4. Ustalano, że faktura nr FV 30/5/2017 z 31.05.2017 r. za prowadzenie 
i zarządzanie portalami społecznościowymi projektu ISMPol za okres 5/2017 nie 
została w żaden sposób opisana, tj. nie zamieszczono sposobu jej ujęcia 
w księgach rachunkowych (dekretacja), nie zostało potwierdzone wykonanie 
usługi, nie ma potwierdzenia sprawdzenia dowodu pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym12. Brak było również informacji że 
wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej od MC, co było niezgodne 
z zasadami konkursu Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie algorytmiki i programowania (załącznik nr 2 do ogłoszenia 
o konkursie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, § 5 ust. 4 pkt 4). 

Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji wyjaśnili, że faktura nr 30/05/2017 
podpięła się pod fakturę 31/05/2017 (obie faktury, wystawione przez ten sam 
podmiot, FRI otrzymała w tym samym czasie), w efekcie czego nie została 
opisana przez pracownika Fundacji.  

(akta kontroli str. 157-188, 304-453, 549-551, 689-697) 

5. Kontrola wykazała, że Fundacja zapłaciła dwa razy za przejazd uczestnika 
projektu. Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji wyjaśnili, że  kwota 48 zł  
dotyczy zwrotu kosztów przejazdu dla uczestnika projektu, który przedłożył dwa 
odcinki jednego biletu. Pracownik merytoryczny nie sprawdził dokładnie zapisów 
na przedłożonych przez ucznia dokumentach i zwrócono uczniowi podwójną 
kwotę za okazany bilet. Uczeń nie zgłosił, że została mu zapłacona zawyżona 
kwota. Biuro rachunkowe zaewidencjonowało poprawnie dokument księgowy 
w księgach rachunkowych, jako jeden bilet. Zarząd Fundacji nie dysponuje 
narzędziami, aby zweryfikować czy Biuro rachunkowe poinformowało kierownika 
projektu o fakcie, że koszty w tej pozycji się nie zgadzają. Prezes i Wiceprezes 
Zarządu FRI zadeklarowali gotowość zwrotu nienależnie wydatkowanej kwoty do 
MC wraz z należnymi odsetkami.  

 (akta kontroli str. 96-188, 304-653, 690-702) 

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: 

 Opracowanie i zatwierdzenie do stosowania polityki (zasad) rachunkowości 1.
stosownie do ustawy o rachunkowości. 

 Uzgodnienie z MC ewentualnego zwrotu kwoty 48,00 zł wraz z należnymi 2.
odsetkami. 

Ponadto, w związku z zakończeniem i rozliczeniem kontrolowanego zadania 
publicznego NIK, mając na względzie ustalenia kontroli oraz stwierdzone 
nieprawidłowości, zwraca uwagę aby w przypadku korzystania ze środków 
publicznych zwiększyć nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji księgowej 
i sporządzania sprawozdań z realizacji dotowanych projektów. 
 

                                                      
12  Na wszystkich pozostałych dowodach księgowych objętych kontrolą zamieszczone zostało potwierdzenie wykonania 

usługi oraz sprawdzenia dokumentu pod kątem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

 

Wnioski 

Uwaga 
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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 Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 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 wniosków. 

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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