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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie MANKO1, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków (dalej Stowarzyszenie lub 
Zleceniobiorca) 

 

Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu, od 4 stycznia 2005 r. – obecnie 

 

Realizacja wybranych zadań publicznych, zlecanych w ramach Programu – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, pod tytułem: 
1) Gmina Przyjazna Seniorom; 2) V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami 
Niepodległej 
 

Od 2017 r. – do zakończenia czynności kontrolnych (27 sierpnia 2019 r.)  

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

 Krzysztof Matuszek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr KAP/63/2019 z 5 czerwca 2019 r.  

 Marcin Chojnacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr KAP/62/2019 z 5 czerwca 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze Stowarzyszeń w styczniu 2005 r. 

Celem Stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie zadania publicznego jakim jest 
wspieranie i motywowanie osób w wieku 60+ do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni publicznej.  

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: ustawa o NIK  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Stowarzyszenie, zgodnie z umowami, wydatkowało środki finansowe, realizując dwa 
zadania publiczne pn. Gmina Przyjazna Seniorom i V Ogólnopolskie Senioralia – 
Śladami Niepodległej, współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich4. Osiągnięto wszystkie zakładane cele i rezultaty tych zadań. Kwoty 
z otrzymanych dotacji zostały wydatkowane terminowo. Kontrola 100% wydatków 
wykazała, że zostały one przeznaczone na zadania związane z tymi projektami5. 
Zleceniobiorca wywiązał się z obowiązku prowadzenia dokumentacji finansowo-
księgowej i ewidencji księgowej dla ww. zadań. Prawidłowo zrealizowano obowiązki 
promocyjne określone w umowie o realizację zadania publicznego V Ogólnopolskie 
Senioralia – Śladami Niepodległej. Sprawozdania z realizacji ww. zadań zostały 
złożone terminowo.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wprowadzeniu, do wyodrębnionej 
ewidencji księgowej w ramach zadania V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami 
Niepodległej wydatku w kwocie 250,00 zł, który nie był związany z jego realizacją . 
Było to niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości6 (dalej jako: uor).  

W przypadku zadania Gmina Przyjazna Seniorom nie wszystkie materiały zostały 
opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, co nie spełniało warunków określonych w § 8 ust. 1 i 2 
umowy o realizację zadania publicznego oraz część A, pkt VIII, ppkt 2 Regulaminu 
Konkursu FIO edycja 2018.  

Ponadto w Sprawozdaniach z realizacji zadań stwierdzono błędy o charakterze 
formalnym, które nie miały wpływu na cel czy efekty projektów, jednak 
w konsekwencji sprawozdania te nie odzwierciedlały w pełni stanu wynikającego 
z dokumentów źródłowych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Realizacja zadań publicznych pn.: Gmina Przyjazna 
Seniorom oraz V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami 
Niepodległej 

1. W 2018 r. Stowarzyszenie realizowało dwa zadania publiczne dofinansowane ze 
środków rządowego programu dotacyjnego dla organizacji sektora pozarządowego - 
FIO - w ramach którego wspierane są projekty wpisujące się w cel główny 
programu, tj. zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie 
publiczne. W 2018 r., Stowarzyszenie, na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Instytutem Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego7otrzymało 
z ww. rządowego programu dotację na dwa zadania publiczne w łącznej wysokości 
396 960,00 zł. 

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

formie opisowej. 
4  dalej: FIO 

5  Poza wydatkiem dokonanym przy realizacji zadania V Ogólnopolskie Senioralia-Śladami Niepodległej, na kwotę 1 099,98 
zł, który został zakwestionowany przez NIW-CRSO na etapie badania sprawozdania z realizacji zadania publicznego, 
a następnie zwrócony przez Zleceniobiorcę jako wydatek wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. 

6  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 

7  Dalej NIW CRSO lub Instytucja Zarządzająca. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zadanie Gmina Przyjazna Seniorom, zgodnie z umową z dnia 7 sierpnia 2018 r.8, 
było realizowane od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Całkowity koszt 
realizacji tego zadania, zgodnie z umową wynosił 208 560,00 zł, z czego wysokość 
dotacji w całym koszcie zadania wynosiła 199 960,00 zł (tj. 95,88% całkowitego 
kosztu zadania); 5 000,00 zł stanowiły środki inne niż dotacja (środki własne) oraz 
3 600,00 zł stanowił wkład osobowy. Głównym celem realizacji tego zadania było 
motywowanie i wspieranie seniorów (osób 60+) do aktywnego i bezpiecznego 
uczestnictwa w przestrzeni gospodarczej, społecznej, publicznej i obywatelskiej 
w 2018 r.  

Zadanie V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej, zgodnie z umową 
z dnia 13 sierpnia 2018 r.9, było realizowane od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 
grudnia 2018 r. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosił 208 100,00 zł, 
z czego wysokość dotacji w całym koszcie zadania wynosiła 197 000,00 zł (tj. 
94,67% całkowitego kosztu zadania); 7 500,00 zł stanowiły środki inne niż dotacja; 
3 600,00 zł stanowił wkład osobowy. Głównym celem realizacji tego zadnia było 
wspieranie i motywowanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni 
społeczno-publicznej w 2018 r., poprzez uczestnictwo w V Ogólnopolskich 
Senioraliach oraz wzięcie udziału w konkursie „Śladami Niepodległej”.  

Stowarzyszenie skorzystało z możliwości przewidzianej w regulaminie Konkursu FIO 
– edycja 2018, tj. złożenia dwóch ofert, z uwagi na zarejestrowanie oddziału 
terenowego nieposiadającego osobowości prawnej.  

(akta kontroli str. 5-46, 662-687) 

2. Wszystkie (100%) koszty na realizację ww. zadań zostały poniesione w okresach 
wskazanych w § 12 ust. 1 i 2  ww. umów, tj. w przypadku obu zadań w okresie od 
dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z wyodrębnionego konta bankowego 
dla każdego zadania.  

3. Badanie wydatków10 na podstawie dokumentów źródłowych, stanowiących 
podstawę rozliczenia dotacji wykazało, poza jednym przypadkiem (opisanym szerzej 
w pkt 11) stwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą na etapie badania złożonego 
sprawozdania, że poniesione koszty na realizację dwóch zadań zostały 
przewidziane w budżecie projektu, były niezbędne dla jego realizacji, i zostały 
poniesione w okresie realizacji projektu. Wszystkie wydatki w obu projektach były 
kwalifikowalne. Wobec powyższego wypełniona została dyspozycja § 1 ust. 1 i 2 
umów na realizację zadań, zgodnie z którymi Stowarzyszenie zobowiązało się do 
wykorzystania otrzymanej dotacji w zakresie określonym w umowie i jej 
załącznikach.  

 
Zgodnie z umowami na realizację zadań publicznych11 oraz Regulaminem konkursu 
FIO12 w przypadku obu projektów koszty związane z rozwojem instytucjonalnym nie 
przekroczyły 20% kwoty faktycznie wydatkowanej dotacji, tj. kosztów zaliczonych do 
kategorii I.B. Również limit procentowy poniesionych kosztów administracyjnych, 
wynoszący do 25% dotacji, nie został w obu zadaniach przekroczony, tj. kosztów 
zaliczonych do kategorii II (koszty obsługi zadania publicznego).  

(akta kontroli str. 22-46, 102-314, 412-423, 662-687, 771-936)  

                                                      
8  Umowa Nr 501_I/2018. 

9  Umowa nr 502_I/2018. 

10  Badaniem objęto wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące poniesionych kosztów na realizację dwóch zadań 
publicznych: 1. Gmina Przyjazna Seniorom; 2. V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej.  

11  W przypadku obu umów § 6 ust. 2 i 3. 

12  Regulamin konkursu FIO – edycja 2018 – część A, rozdz. III, pkt 6. 



 

5 

4. Zarówno poszczególne działania w ramach obu skontrolowanych zadań 
publicznych, jak i wszystkie koszty ponoszone były w terminach określonych 
w harmonogramach realizacji dla poszczególnych zadań. 
W trakcie trwania realizacji zadań: Gmina Przyjazna Seniorom i V Ogólnopolskie 
Senioralia – Śladami Niepodległej nie były dokonywane zmiany w harmonogramach 
w stosunku do złożonych ofert.  

(akta kontroli str. 22-46,338-353,362-366) 
 
5. Badanie wydatków dla obu zadań publicznych wykazało, że Stowarzyszenie 
ponosiło koszty na realizację zadań publicznych zgodnie z zasadami wyrażonymi 
w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13, tj. w 
sposób gospodarny i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych 
efektów z danych nakładów.  
Wiceprezes Zarządu poinformowała, o przyjętej  w Stowarzyszeniu zasadzie, że 
w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości poniżej 20 000,00 zł netto wybór 
dostawcy/usługodawcy/zleceniobiorcy będzie następował po porównaniu ofert/cen 
co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług. Porównanie to 
odbywać się miało z wykorzystaniem analizy ofert na stronach internetowych lub 
wywiadu telefonicznego lub zapytania drogą mailową.  
Wspomniana wyżej procedura była stosowana przy wyborze poszczególnych 
wykonawców zamówień. Działanie te były zgodne z zaleceniami zawartymi 
w Podręczniku dla Organizacji biorących udział w Programie FIO – edycja 2018.  
Wysokość wynagrodzeń dla koordynatora projektów oraz asystenta koordynatora 
była szacowana, na etapie przygotowania oferty realizacji zadania publicznego 
i była zgodna z zatwierdzonym kosztorysem. Oszacowanie dokonane zostało na 
podstawie stawek występujących w poprzednio realizowanych projektach oraz 
stawek przyjętych w Funduszach EOG14, programie Erasmus oraz taryfikatorach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

(akta kontroli str. 102-314,387-411,771-936,1046-1083) 
 
6. W trakcie realizacji zadania Gmina Przyjazna Seniorom, Stowarzyszenie 
dokonało przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków. Przesunięcie to 
dotyczyło kosztów merytorycznych, w związku z tym, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu FIO, nie było konieczne zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania 
publicznego, a jedynie obowiązek poinformowania NIW-CRSO o przesunięciu 
wydatków, a następnie ujęcie tych zmian w sprawozdaniu z wykonania zadania 
publicznego. Prezes Zarządu wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie posiada dokumentu 
potwierdzającego, że poinformowano i uzyskano zgodę NIW z uwagi na to, że 
poinformowanie odbyło się drogą telefoniczną.  
W trakcie realizacji zadania publicznego V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami 
Niepodległej nie dokonywano przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
kosztów określonymi w złożonej ofercie.   

(akta kontroli str. 5-46,662-687) 
 
7. W Stowarzyszeniu obowiązywał dokument Polityka Rachunkowości, określający 
ogólne zasady prowadzenia rachunkowości oraz „Instrukcja kontroli dokumentów 
księgowych – wytyczne dla projektu Gmina Przyjazna Seniorom” oraz „Instrukcja 
Kontroli Dokumentów Księgowych – wytyczne dla projektu V Ogólnopolskie 
Senioralia – Śladami Niepodległej”. Zgodne z art. 152 ust. 1 ufp oraz z § 7 ust. 1 
umów o realizację zadań publicznych, wyodrębniono konta analityczne dla środków 

                                                      
13  Dz. U. z 2019 r., poz. 869. 

14  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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pochodzących z dotacji oraz konta analityczne dla ewidencji operacji kosztowych 
z poszczególnych dotacji. Zostały również wydzielone konta analityczne dla 
ewidencji operacji na rachunku bankowym prowadzonym dla rozliczenia każdej 
dotacji.  
Dla zadania Gmina Przyjazna Seniorom operacje zaewidencjonowane na kontach 
analitycznych, przypisanych dla kosztów pochodzących z dotacji, były zgodne 
z dokumentami źródłowymi przypisanymi do rozliczenia przyznanej dotacji. 
Natomiast w przypadku zadania V Ogólnopolskie Senioralia – na koncie kosztowym 
zaewidencjonowano, poza prawidłowymi wydatkami, jeden wydatek, który nie 
stanowił kosztu związanego z realizacją zadania, co zostało szerzej opisane 
w sekcji: stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 315-366,370-386,732-770,1076-1089) 
 

8. W przypadku zadania Gmina Przyjazna Seniorom zleceniobiorca nie wykorzystał 
0,01 zł ze środków przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, które po 
zakończeniu realizacji zadania, zgodnie z umową, zostały zwrócone do NIW-CRSO.  
Zleceniobiorca wykorzystał całą kwotę przyznanej dotacji w ramach zadania 
V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej 

(akta kontroli str. 22-101,662-731) 
 

9. Oba zadania: Gmina Przyjazna Seniorom oraz V Ogólnopolskie Senioralia – 
Śladami Niepodległej zostały zrealizowane w terminie od dnia 1 maja 2018 r. do 
dnia 31 grudnia 2018 r. W tym okresie poniesiono wszystkie wydatki związane z 
realizacją ww. zadań. Zostały osiągnięte efekty zrealizowanych zadań zakładane w 
złożonej ofercie, stanowiącej integralną część umowy.  

(akta kontroli str. 22-101,662-731) 
 
10. W ramach zadania Gmina Przyjazna Seniorom podjęto i zrealizowano działania 
mające na celu motywowanie i wspieranie seniorów ze wszystkich 16 województw 
do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w przestrzeni gospodarczej, społecznej, 
publicznej i obywatelskiej, tj.:   
 

 przeprowadzono promocję bezpośrednią programu Gmina Przyjazna Seniorom  
poprzez wysyłkę broszury informacyjnej, przedstawiającej założenia programu 
i zachęcającej do przystąpienia do tego programu do 2500 podmiotów (gmin, 
powiatów, miast); 

  zorganizowano pięć konferencji Ambasadorów i Koordynatorów programu 
Gmina Przyjazna Seniorom, w których wzięło udział ponad 500 uczestników15, 
podczas których wygłoszono w sumie 20 wykładów dotyczących między innymi 
założeń programu Gmina Przyjazna Seniorom, Karty Seniora, innowacyjnych 
form aktywizacji seniorów; 

 wyprodukowano spot telewizyjny programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz 
wyświetlano ten spot w mediach ogólnopolskich oraz serwisach internetowych; 

 zorganizowano 20 spotkań promujących program Gmina Przyjazna Seniorom16; 

 wydrukowano 5 numerów czasopisma „Głos Seniora”, w którym ukazały się 
artykuły promocyjne programu Gmina Przyjazna Seniorom; 

 przeprowadzono dwie gry miejskie dla seniorów17; 

                                                      
15  Konferencje zorganizowano w Płońsku, Krakowie, Opolu, Bydgoszczy, Nowym Mieście Lubawskim. 

16  Spotkania odbyły się w: Bielawie, Biłgoraju, Chęcinach, Dębicy, Gorlicach, Jedlni-Letnisko, Kielcach, Kudowie-Zdroju, 
Mikołowie, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nysie, Ostródzie, Zgierzu, Skoczowie, Starych Babicach, Strawczynie, 
Zakopanem, Zielonce 

17  Warszawa, Kraków 
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 przeprowadzono w ramach kampanii „Stop manipulacji – Nie kupuj na 
prezentacji” 102 szkolenia zorganizowane w pięciu województwach18, w których 
wzięło udział ponad 3000 osób; szkolenia te miały na celu edukację w obszarze 
oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży;  

 stworzono stronę internetową www.stopmanipulacjom.pl dotyczącą kampanii 
Stop Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji; 

 wyprodukowano spot w ramach kampanii Stop Manipulacji – Nie kupuj na 
prezentacji – wyświetlany w mediach oraz dostępny na stronie internetowej 
dedykowanej kampanii Stop manipulacji.  

Z dokumentacji źródłowej wynika, że Stowarzyszenie w powyżej wymienionych 
działaniach zrealizowało 100% zakładanych rezultatów. 

W ramach zadania V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej podjęto 
i zrealizowano między innymi następujące działania:  

 zorganizowano w Krakowie V Ogólnopolskie Senioralia, w których wzięło udział 
1500 uczestników z 70 miejscowości w Polsce, w organizację których 
zaangażowanych było około 100 organizacji. W ramach Senioraliów: 

 odbyło się 13 wykładów, z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, 
bezpieczeństwa i aktywizacji społecznej, 

 odbył się pokaz mody dla seniorów, w którym wzięło udział 31 modelek, 
mający na celu zachęcenie seniorów do dbania o wizerunek, odbyły się 
warsztaty taneczne, 

 zorganizowano strefę zdrowia, w ramach której zorganizowano bezpłatne 
badania i konsultacje medyczne oraz doradztwa w zakresie kosmetologii 
i fryzjerstwa (łącznie 30 stoisk), 

 zainaugurowano ogólnopolskie kampanie: Stop manipulacji – nie kupuj na 
prezentacji; Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej, 
Przedsiębiorczy Senior oraz Senior Wynalazca, 

 przygotowano 30 relacji medialnych z tego wydarzenia. 

 zorganizowano ogólnopolski konkurs „Śladami Niepodległej”, w którym wzięło 
udział 30 uczestników, prace zwycięzców konkursu zostały opublikowane 
w specjalnym wydaniu magazynu „Głos Seniora” – „Śladami Niepodległej”, 
wydanie to zostało wydrukowane w nakładzie 25 000; 

 opracowano i wydrukowano łącznie 124 000 egzemplarzy magazynu „Głos 
Seniora” z działem Senior patriota; 

 zorganizowano pięć konferencji Ambasadorów i Koordynatorów programu 
V Ogólnopolskie Senioralia, w których wzięło udział 500 uczestników; 

 promowano  organizację V Ogólnopolskich Senioraliów jak i konkursu Śladami 
Niepodległej podczas 50 wydarzeń w całej Polsce, w których wzięło udział około 
30 000 osób; 

 zorganizowano staże edukacyjno-zawodowe dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społeczno-ekonomicznym dla sześciu osób, obejmujące m.in. 
nabycie umiejętności w ramach prowadzenia kampanii społecznych, marketingu 
społecznego; stażyści zaangażowani byli w realizację organizacji Senioraliów. 

W powyżej wymienionych działaniach Stowarzyszenie zrealizowało 100% 
zakładanych rezultatów.    

(akta kontroli str. 22-101,424-638,662-731,937-1025) 
 

                                                      
18  Województwa:  Śląskie, Małopolskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie. 

http://www.stopmanipulacjom.pl/
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Stowarzyszenie na bieżąco prowadziło monitoring zrealizowanych rezultatów oraz 
monitoring poniesionych wydatków ze środków dotacji dla dwóch realizowanych 
zadań publicznych.  

(akta kontroli str. 1092-1098) 
 
11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Gmina Przyjazna Seniorom 
zostało złożone przez zleceniobiorcę w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy. 
Stowarzyszenie bez zbędnej zwłoki udzielało wyjaśnień na żądanie Instytucji 
Zarządzającej. Korekta sprawozdania została złożona w dniu 19 kwietnia 2019 r.  
 
Również, zgodnie § 10 ust. 3 umowy, w dniu 30 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie - 
przekazało do NIW-CRSO, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 
V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej. W związku z korespondencją 
NIW-CRSO19, skierowaną do Stowarzyszenia w  zakresie wyjaśnień i dodatkowych 
dokumentów niezbędnych do akceptacji sprawozdania z realizacji tego zadania 
publicznego, Stowarzyszenie złożyło dwie korekty: w dniach 27 lutego 2019 r. 
i 20 marca 2019 r. 

Instytucja Zarządzająca zakwestionowała koszt dotyczący usług sanitarnych 
(pozycja nr 3 – Zestawienia faktur (faktura nr 3867/K/18)) wskazując, że usługi 
sanitarne były kosztem nieuprawnionym, wobec czego wezwano Stowarzyszenie do 
zwrotu kwoty 1099,98 zł. Kwota ta na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 umowy została 
zwrócona na rachunek NIW-CRSO w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia przez 
Instytucje Zarządzającą wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.   
Dane wykazane w końcowych sprawozdaniach z realizacji zadań, poza 
uchybieniami formalnymi, niemającymi wpływu na ostateczne rozlicznie 
przyznanych dotacji, były zgodne z dokumentami źródłowymi, zarówno jeżeli chodzi 
o osiągnięcie rezultatów projektów jak i danych finansowych. 
 
Badanie NIK wykazało, że w złożonej ostatecznej wersji sprawozdania z realizacji 
zadania V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej wprowadzone zostały 
następujące dane niezgodne ze stanem faktycznym, które to błędy nie miały 
wpływu na właściwe rozliczenie środków pochodzących z dotacji: 
 
a) w części - Zestawienie faktur związanych z realizacją zadania publicznego 
w kolumnie pn. Wartość całkowita faktury, rachunku (zł), nie podawano faktycznych 
wartości wynikających z tych dokumentów. W przypadku 13 na 48 zbadanych 
dokumentów źródłowych nie podano całkowitej kwoty faktury, a jedynie kwotę, która 
była poniesiona z przyznanej dotacji 
b) w części – Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego, 
w punkcie: inne środki finansowe ogółem (faktycznie poniesione wydatki) wpisano 
kwotę 0,00 zł, a zgodnie z dokumentacją zadania (wydruk z obrotów kont) kwota ta 
wynosiła 7 810,12 zł; 
c)  w części – Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego, 
w wierszu „kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto zleceniodawcy” 
podano kwotę 0,02 zł, gdy zgodnie z dokumentami źródłowymi dotacja została 
wykorzystana w pełnej wysokości; 
d) w części – Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania 
publicznego w pozycji 40 (przelew) w kolumnie kosztów wykazano zwrot 
niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,02 zł, pomimo, że dotacja została wykorzystana 
w pełnej wysokości i nie był dokonany zwrot na konto zleceniodawcy. 

                                                      
19  Instytucja Zarządzająca w dniu 18 lutego 2019 r.  wezwała Stowarzyszenie do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień 

w sprawozdaniu. 
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Badanie wykazało również, że w ostatecznej wersji sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego Gmina Przyjazna Seniorom, zostały wprowadzone 
następujące dane niezgodne ze stanem faktycznym, które to błędy nie miały 
wpływu na właściwe rozliczenie środków pochodzących z dotacji: 
a) w części - Zestawienie faktur związanych z realizacją zadania publicznego 
w kolumnie pn. Wartość całkowita faktury, rachunku (zł) w przypadku 4 na 89 
zbadanych dowodów księgowych nie podawano faktycznych wartości wynikających 
z tych dokumentów, tj. nie podano całkowitej kwoty faktury, a jedynie kwotę, która 
była poniesiona z przyznanej dotacji; 
b) w tabeli – Rozliczenie wydatków w roku 2018 r., ujęta została kwota 34 400,00 zł 
jako koszt poniesiony na rzecz koordynatora projektu a, zgodnie z dokumentami 
źródłowymi. kwota ta była poniesiona zarówno na rzecz koordynatora projektu, jak 
i asystenta koordynatora. Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że wszystkie powyższe 
uchybienia wynikały z omyłek osób sporządzających sprawozdanie.     

(akta kontroli str. (47-101,688-731,1076-1083) 
 
12. W przypadku zadania publicznego V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami 
Niepodległej, Stowarzyszenie wypełniło obowiązek informowania o źródłach 
finansowania zadania, poprzez umieszczenie na materiałach wytworzonych w 
trakcie realizacji projektu - logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz informacji, 
że zadanie jest dofinansowane ze środków tego Funduszu, i jest 
finansowane/współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy, 
zgodnie z wytycznymi wynikającymi z umowy oraz z Regulaminu. W przypadku 
realizacji zadania Gmina Przyjazna Seniorom obowiązek ten nie został w pełni 
zrealizowany, co zostało opisane w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 937-1025) 
 
13. Do dnia zakończenia kontroli przez NIK (27 sierpnia 2019 r.), Instytucja 
Zarządzająca nie przeprowadziła bezpośredniej kontroli realizacji ww. zadań 
publicznych.  W przypadku obu zadań, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, 
nie stwierdzono przypadków zbycia rzeczy zakupionych20 przez zleceniobiorcę ze 
środków pochodzących z dotacji.  

(akta kontroli str. 656-661,1076-1083) 
 

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

 Niedopełnienie obowiązku w zakresie promocji zadania publicznego Gmina 1.
Przyjazna Seniorom, tj. nieumieszczenie na wszystkich materiałach wytworzonych 
w trakcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu FIO nadruku 
w widocznym miejscu o treści „Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Było to niezgodne z § 8 ust. 1 i 2 umów 
o realizację ww. zadania publicznego oraz z regulaminem Konkursu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 - część A, rozdział VIII, pkt 2. 

Kontrola NIK wykazała, że na niżej wymienionych dokumentach wytworzonych 
w ramach realizacji tego zadania nie umieszczono informacji o dofinansowaniu 
projektu ze środków FIO: 
- listy obecności z gier miejskich zarówno w Krakowie jak i w Warszawie; 

                                                      
20  Podczas realizacji zadania Gmina Przyjazna Seniorom zakupiono: 7 używanych zestawów komputerowych, 2 szafy do 

archiwizacji dokumentów, Ściankę edukacyjno-wystawienniczą. Zakup tych przedmiotów był przewidziany w kosztorysie 
realizacji zadania.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- lista obecności na Konferencji Ambasadorów Programu Gmina Przyjazna 
Seniorom w Płońsku – 5 września 2018 r.;  
- listy obecności na szkoleniu „Stop manipulacji - Nie kupuj na prezentacji” – 
Mikołów – spotkanie III w dniu 20 września 2018 r., Nowy Dwór Mazowiecki – 28 
września 2018 r. Poddąbie – 5 września 2018 r., Płońsk – 27 sierpnia 2018 r.,  
Świętochłowice – 22 listopada 2018 r., Miedźna – 26 listopada 2018 r.  
- Spot zrealizowany w ramach kampanii „Stop manipulacji – Nie kupuj na 
prezentacji” – wersja internetowa - znajdujący się na kanale Youtube pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=4rrvmolztsA     

(akta kontroli str. 939-940,1027-1045,1099-1100) 
 
Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że w przypadku spotu internetowego „Stop 
Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji” realizator projektu omyłkowo zamieścił na 
kanale Youtube wersję spotu posiadającą logotyp FIO, ale bez formułki, że projekt 
został dofinansowany ze środków FIO. Wskazał, że podczas warsztatów i pokazów 
była przedstawiana wersja zawierająca zarówno logotyp FIO, jak i informację 
o dofinansowaniu ze środków FIO. Odnośnie list obecności, na których nie było 
wymaganych informacji promocyjnych wskazał, że listy te zostały omyłkowo 
wydrukowane i przekazane do podpisu uczestnikom szkoleń bez wymaganych 
oznaczeń promocyjnych. 

 (akta kontroli str.1076-1083) 

3. Ujęcie w ewidencji księgowej na koncie analitycznym  dotyczącym  zadania 
publicznego V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej dowodu 
księgowego o wartości 250,00 zł, który nie dotyczył tego zadania. Było to niezgodne 
z art. 24 ust. 1 i 2 uor . Wydatek ten nie został ujęty w sprawozdaniu o realizacji 
zadania publicznego V Ogólnopolskie Senioralia – Śladami Niepodległej.  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił, że zaksięgowanie dokumentu 
niezwiązanego z realizacją zadania publicznego V Ogólnopolskie Senioralia – 
Śladami Niepodległej wynikało z pomyłki osoby księgującej. Nie miało to jednak 
wpływu na prawidłowe rozliczenie projektu.  

(akta kontroli str. 355-357, 1076-1083, 1090) 
 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę 
i wniosek: 

 

W związku z zakończeniem i rozliczeniem kontrolowanych zadań publicznych NIK 
mając na względzie stwierdzone nieprawidłowości, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, zwraca uwagę aby w przypadku korzystania ze środków publicznych 
zwiększyć nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji księgowej oraz 
sporządzania sprawozdań z realizacji dotowanych projektów. 

 
 
Umieścić w serwisie internetowym Youtube wersję spotu internetowego z kampanii 
„Stop Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji” zawierające zarówno logo FIO, jak 
i informację, że zadanie publiczne jest finansowane/współfinansowane ze środków 
w ramach Programu FIO, w miejsce spotu niezawierającego informacji 
o współfinansowaniu ze środków FIO. 

  

Uwaga 

Wniosek 

https://www.youtube.com/watch?v=4rrvmolztsA
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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 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,     września 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Marcin Chojnacki 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Administracji Publicznej 

Dyrektor 

Bogdan Skwarka 
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