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I. Dane identyfikacyjne 
Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza, ul. Piwna nr 12 lok. 14, 
50-353 Wrocław (dalej Fundacja lub Beneficjent)1. 

 

Prof. Krzysztof Loryś, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych 
im. Jana Łukasiewicza - od dnia 1 marca 2016 r.  

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu nauk, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania z dziedziny „Rozwój umiejętności uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania” pod nazwą 
„Algorytmika i programowanie”.  

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

Krzysztof Stasiak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/57/2019 z 28 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1, 3-25,37-38) 

                                                      
1  W okresie realizacji zadania Fundacja posiadała siedzibę we Wrocławiu pod adresem: ul. Joliot Curie 15, 

50-383 Wrocław 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Fundacja zgodnie z umową zawartą z Ministrem Cyfryzacji wykonała zadanie 
publiczne pn. Algorytmika i programowanie. Środki z dotacji zostały wydatkowane 
terminowo. Kontrola 100% 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. Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania zostało 
złożone terminowo. Zrealizowany został cel projektu, pomimo nieosiągnięcia w pełni 
jednego z zakładanych wskaźników, tj. utworzenia grup szkoleniowych (13 zamiast 
planowanych 15). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie ewidencji księgowej. Polegały one 
na nieujęciu w ewidencji kosztów kwoty 32 230 zł oraz na dwukrotnym ujęciu w tej 
ewidencji wydatków w kwocie ogółem 21 346 zł, co było niezgodne 
z § 4 ust. 4 pkt 3 zasad przyznawania i rozliczania dotacji, będących załącznikiem 
do ogłoszenia Ministra Cyfryzacji zamieszczonego na stronie ministerstwa 12 lipca 
2016 r. 4 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5. 
Część z ww. podwójnie zaksięgowanej kwoty (w wysokości 19.000 zł) pierwotnie 
została zapłacona i ujęta w ewidencji księgowej pomimo braku jakiegokolwiek 
dowodu księgowego stwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej, co było 
niezgodne z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ponownego ujęcia tej samej 
kwoty w ewidencji księgowej dokonano na podstawie dowodu księgowego 
wystawionego po dacie dokonania wcześniej wspomnianej transakcji. 

Ponadto w sprawozdaniu z realizacji zadania stwierdzono błędy o charakterze 
formalnym, które nie miały wpływu na cel czy efekty projektu. W konsekwencji 
jednak sprawiły, że sprawozdanie z realizacji zadania nie odzwierciedlało w pełni 
stanu wynikającego z dokumentów źródłowych. 
Kontrola wykazała, że sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone 
z jednodniowym opóźnieniem, a zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2017 r. 
dokonano po upływie 14 dni od terminu określonego w umowie. Spowodowało 
to konieczność zapłaty odsetek w wysokości 97 zł.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Algorytmika 
i programowanie”. 

1. Zadanie publiczne pod nazwą: „Algorytmika i programowanie” było realizowane 
przez Fundację przy wykorzystaniu środków dotacji przyznanej na podstawie ustawy 
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie6. Umowę 
dotacji nr 14/DKFE/ZP/2016 zawarto 29 listopada 2016 r. pomiędzy Skarbem 
Państwa – Ministrem Cyfryzacji, a Fundacją. Termin realizacji zadania ustalono 
od 1 września 2016 r. do 29 września 2017 r.  

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

w formie opisowej. 
4  Załącznik nr 2 do ogłoszenia Ministra Cyfryzacji o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. i 2017 r. 

zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: 
„Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania”. 

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

6  Dz. U z 2019 r. poz. 688. 
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Całkowity koszt zadania publicznego określono w umowie na 500 456,00 zł., z tego 
środki pochodzące z:  

 dotacji – 362 480 zł7 (tj. 72,4 % całości kwoty realizacji zadania);  

 środki finansowe własne – 38 376 zł (tj. 7,7% całości kwoty realizacji 
zadania); 

 środki finansowe z innych źródeł – 42 000 zł (tj. 8,4% całości kwoty 
realizacji zadania); 

 wkładu osobowego – 57 600 zł (tj. 11,5% całości kwoty realizacji 
zadania). 

Zgodnie z Ofertą realizacji zadania publicznego, stanowiącą załącznik do umowy 
dotacji, Fundacja zaplanowała trzy zadania, których celem głównym było 
zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych nauką informatyki 
i zachęcenie ich do wyboru kierunków informatycznych po ukończeniu szkoły 
średniej. Poszczególne zadania obejmowały: 

 Zadanie 1 - przeprowadzenie zajęć z algorytmiki i programowania 
dla 15 grup uczniów, z co najmniej 10 szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Dolnego Śląska i przyległych obszarów (Opolszczyzna, 
województwo śląskie).  

 Zadanie 2 – przeprowadzenie 10 sparingów programistycznych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 Zadanie 3 – przeprowadzenie trzech obozów naukowych.  

Wykonanie umowy nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2018 r., tj. po otrzymaniu 
z Ministerstwa Cyfryzacji rozliczenia przyznanej dotacji (drogą elektroniczną).  
Szczegółowy opis poszczególnych zadań oraz sposobu ich realizacji znajduje się 
w pkt. 10 wystąpienia. 

(akta kontroli str. 2, 26-36, 75-111, 422, 425-428 i 473-493) 

2. Wszystkie wydatki na realizację zadania zostały poniesione z wyodrębnionego 
rachunku bankowego, w okresie realizacji projektu, tj. od 1 września 2016 r. 
do 29 września 2017 r.8,tj. zgodne z § 12 ust. 1 umowy dotacji, stanowiącym 
że przekazane środki finansowe dotacji Zleceniobiorca (Fundacja) jest zobowiązany 
wykorzystać w terminie realizacji zadania. 

(akta kontroli str. 75-85, 112-117 i 473-515) 

3. Badanie wydatków wykazało9, że poniesiono je zgodnie z § 2 ust. 3 umowy 
dotacji, na sfinansowanie zadań związanych z realizowanym zadaniem publicznym. 

(akta kontroli str. 75-85 i 473-515) 

4. Wydatki na realizację zadania sfinansowane ze środków dotacji wyniosły 
296 378,42 zł (tj. 99,9% otrzymanej dotacji10). Kwota ta została wydatkowana  
w okresie od 1 września 2016 r. do 29 września 2017 r. tj. w terminie określonym 
w harmonogramie, zamieszczonym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy 
dotacji (cz. III, ust. 9 – Harmonogram). W trakcie trwania zadania nie dokonywano 
zmian w harmonogramie. 
Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów wyniosły: 

                                                      
7  Przekazanie dotacji nastąpiło w dwóch transzach: I transza w 2016 r. w wysokości 106 793,00 zł, II transza 

w 2017 r. w wysokości 255 687 zł.  

8  Pierwszy wydatek poniesiono w dn. 31 października 2016 r., ostatni w dn. 29 września 2017 r. 

9  Kontrolą objęto całość wydatków pochodzących ze środków dotacji w wysokości 296 382,32 zł (357 
dowodów księgowych). 

10  Zwrot kwoty 249,50 zł –patrz przypis nr 23. 
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 koszty merytoryczne zadania11 – 262 575,48 zł, 

 koszty obsługi zadania12 – 33 802,94zł, 
 (akta kontroli str. 86-111, 122-225, 473-515) 

5. Badanie wydatków wykazało, że Fundacja w sposób gospodarny i oszczędny 
wydatkowała środki pochodzące z dotacji na realizację skontrolowanego zadania. 
Wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz za poszczególne 
usługi szacowana była na etapie przygotowania oferty realizacji zadania 
publicznego i została zatwierdzona przez Zleceniodawcę. Osoby prowadzące 
zajęcia z uczniami wybierane były spośród pracowników naukowych Wydziału 
Matematyki i Informatyki UWr13, ale w głównej mierze byli to studenci – laureaci 
i finaliści olimpiady informatycznej, a także reprezentanci UWr w zawodach 
w programowaniu zespołowym. Posiadali oni doświadczenie dydaktyczne zdobyte 
podczas zajęć prowadzonych m.in. w ramach tzw. Akademii Gimnazjalnej. Doborem 
kadry zajmował się kierownik projektu w uzgodnieniu z wyznaczoną przez niego 
osobą (kierownik kadry).  
Organizatorzy obozów naukowych zostali wybrani po przeprowadzeniu rozeznania 
rynku i wyboru oferty spełniającej wymagania Fundacji .  

(akta kontroli str. 86-111, 343, 420-421, 473-515) 

6. Fundacja dokonała przesunięć pomiędzy pozycjami budżetu realizowanego 
zadania (nieprzekraczających 10% wartości środków alokowanych w danej pozycji 
kosztorysu), po akceptacji przez MC wniosku w tej sprawie w dniu 14 września 
2017 r. tj. zgodnie z § 11 pkt 4 umowy dotacji14. 

(akta kontroli str. 118-121) 

7. W zakładowym planie kont wyodrębniono konta analityczne dla kosztów 
i rozliczenia zadania oraz konto analityczne dla operacji dokonywanych 
z wyodrębnionego rachunku bankowego15,zgodnie z załącznikiem nr 1 - wykaz kont 
syntetycznych i analitycznych - zarządzenia nr 1/2010 w sprawie zakładowego planu 
kont i zasad w zakresie rachunkowości Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych 
(obowiązującym od 1 lipca 2010 r. i zaktualizowanym wraz z załącznikami 
w 2016 r.16). 
Analiza ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby realizacji zadania wykazała 
nieprawidłowości polegające na dokonaniu zapłaty bez odpowiedniego dowodu 
księgowego i podwójnym ujęciu w kosztach zadania kwoty 19 000 zł (zapłata 
za organizację obozu naukowego), a także podwójnego ujęcia kwoty 2 346 zł 
związanej z podróżami służbowymi wykładowców. Nieprawidłowo dokonano również 
zwrotu nadmiernie wypłaconych wynagrodzeń dla wykładowców, tj. bez 
jakiejkolwiek korekty wystawionych rachunków, jedynie na podstawie 
korespondencji mailowej. Stwierdzono także ujmowanie rachunków kosztów 

                                                      
11  Na koszty merytoryczne zadania składały się w szczególności: wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, 

rachunki kosztów podróży oraz diety prowadzących i kierownika projektu, koszty wynajmu sal, catering 
dla uczestników sparingów, realizacja obozów wyjazdowych, wynagrodzenie dla opiekunów. 

12  Na koszty obsługi zadania składały się: wynagrodzenie kierownika projektu, obsługa finansowo-księgowa, 
obsługa administracyjna, koszty prowadzenia rachunku. 

13  Uwr – Uniwersytet Wrocławski.  

14  Zwiększone wydatki w następujących pozycjach kosztorysu: Zadanie 3 poz. 1 Wynagrodzenie studentów 
z kwoty 28 800 zł do kwoty 36 576 zł, zadanie 3 poz. 2 zakwaterowanie uczestników obozu z wyżywieniem 
z kwoty 105 000 zł do kwoty 106 060 zł oraz zadanie 3 poz. 3 wynagrodzenie dla opiekunów grupy z kwoty 
19 564 do kwoty 25 693 zł.  

15  Konto syntetyczne 501 „Projekty” oraz konto analityczne 501-2 „Algorytmika i programowanie” dla ewidencji 
kosztów dotacji. Dla rozliczenia dotacji wyodrębniono konto analityczne 762-3 „Ministerstwo Cyfryzacji”. 
Ponadto zostało wyodrębnione konto analityczne 130-2 „Rachunek dotacja” do ewidencji księgowej operacji 
dokonywanych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji zadania rachunku bankowego. 

16  Zarządzenie nie było zatwierdzone przez osobę kierującą pracami fundacji – szczegółowy opis w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 
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podróży pod jednym numerem księgowym. Ponadto badanie wydatków wykazało, 
że wydatek dotyczący kontrolowanego zadania publicznego w kwocie 32 230 zł 
(przeprowadzenie obozu naukowego) nie został ujęty w ewidencji księgowej 
kosztów zadania, co było niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.  
Szczegółowy opis wskazanych nieprawidłowości znajduje się w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 32-36, 39-74, 112-116, 294-337, 340, 344-374, 423-424, 429-
493 i 530-769) 

8. Fundacja w terminie dokonała zwrotu niewykorzystanych środków dotacji 
za 2016 r. w wysokości 34 289,19 zł (środki przekazano do Ministerstwa Cyfryzacji 
12 stycznia 2017 r. tj. zgodnie z § 12 ust. 3  umowy zawartej  Ministrem Cyfryzacji).  

Nieterminowo została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji pozostała 
po zakończeniu realizacji zadania publicznego w wysokości 31 562,89 zł. Zgodnie 
z  § 12 ust. 1 ww. umowy, środki finansowe niewykorzystane do 29 września 2017 r. 
Fundacja była zobowiązana zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji 
zadania publicznego, tj. do 16 października 2017 r., zaś zwrotu na konto 
Ministerstwa Cyfryzacji dokonano dopiero 30 października 2017 r. Szczegółowy opis 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

W związku z naruszeniem postanowień § 4 ust. 3 zawartej umowy, stanowiącym, 
że koszty związane z obsługą zadania finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 
10% całości dotacji, Fundacja decyzją Ministra Cyfryzacji17 została zobowiązana 
do zwrotu części środków dotacji celowej w kwocie 4 974,39 zł - w tym 249,44 zł 
niewykorzystanej dotacji oraz 4 724,95 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.  

Fundacja dokonała zapłaty całości kwoty wskazanej w decyzji Ministra Cyfryzacji 
wraz z należnymi odsetkami w dniu 5 czerwca 2019 r. 

(akta kontroli str. 75-86, 229-293, 295-296, 341-342, 375-417 418-419, 473-493) 

9. Okres realizacji wszystkich trzech zadań określonych w ofercie będącej 
załącznikiem do umowy pokrywał się z terminem wskazanym w § 2 ust. 1 umowy 
zawartej z Ministrem Cyfryzacji dotyczącej zadania pn.: „Algorytmika 
i programowanie” publicznego obejmował okres od 1 września 2016 r. 
do 29 września 2017 r.  

Na podstawie przedłożonego sprawozdania końcowego, a także na podstawie 
dokumentów księgowych stwierdzono, że w ramach realizacji zadania 
3: Przeprowadzenie obozów naukowych dla uczniów, zrealizowany został 
dodatkowo obóz nr IV, sfinansowany ze środków pochodzących z oszczędności 
w ramach projektu Obóz ten odbył się w dniach od 1 do 5 października 2017 r., 
a więc po okresie realizacji zadania określonym w umowie oraz w ogłoszeniu 
o otwartym konkursie ofert. Realizacja obozu w tym terminie została również 
wskazana przez Fundację w sprawozdaniu końcowym przekazanym 
do Ministerstwa Cyfryzacji oraz przez nie zatwierdzonym. 
Zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego, stanowiącą załącznik do umowy 
z MC w ust. 9 Harmonogram wskazano, że Zadanie 3: przeprowadzenie obozów 
naukowych dla uczniów 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 z zakresu nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: „Rozwój umiejętności 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania” 

                                                      
17  Decyzja nr 17/DBiF/2019, sygnatura sprawy DBiF-II.523.1.2019 (poprzednia sygnatura sprawy DBiF-

ZOSEM.523.2.2018) z dnia 13 maja 2019 r. 
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w § 6 ust. 3 wskazano termin rozpoczęcia realizacji zadania na 1 września 2016 r., 
a koniec jego realizacji na 30 września 2017 r. 
Na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz faktur ustalono, że płatność za 
obóz ze środków dotacji w wysokości 32 230 zł została dokonana w dwóch ratach 
na podstawie faktur zaliczkowych18 – 15 000 zł w dniu 22 września 2017 r. oraz 17 
230 zł w dniu 25 września 2017 r. (faktury rozliczeniowe19 na te same kwoty 
wpłynęły do Fundacji 5 października 2017 r.). Wydatki te zostały również wykazane 
w sprawozdaniu końcowym przesłanym do Ministerstwa Cyfryzacji.  
Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że „obóz był dodatkowym obozem 
nie zaplanowanym w ofercie a możliwym do zorganizowania w wyniku powstałych 
w projekcie oszczędności. Wydatki zostały poniesione w terminie realizacji umowy 
ponieważ pierwotnie obóz był planowany na sam koniec realizacji projektu, 
tj.: ostatnie tygodnie września 2017 r. W wyniku problemów ze skompletowaniem 
kadry prowadzącej, Fundacja podjęła decyzję o przesunięciu terminu trwania obozu. 
Przed podjęciem decyzji o przesunięciu realizacji obozu nr IV Fundacja 
konsultowała się w tej kwestii z MC telefonicznie. Odpowiedź otrzymana 
z ministerstwa wskazywała wyłącznie na konieczność poniesienia wydatków 
w terminie trwania umowy, bez wskazywania konieczności zachowania terminu 
realizacji obozu w okresie trwania umowy”.  
Działanie Fundacji w tym zakresie stanowiło naruszenie postanowień § 2 ust. 1 
zawartej umowy dotacyjnej oraz § 6 ust. 3 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
z 12 lipca 2016 r. w zakresie terminu realizacji zadań przewidzianych w projekcie. 
Skutkowało to zrealizowaniem jednego obozu po terminie określonym w umowie 
oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Cyfryzacji (w związku 
prowadzoną równolegle przez NIK kontrolą), dokonana została ponowna ocena 
finansowa przekazanego sprawozdania oraz przygotowywane są korekty rozliczenia 
dotacji. 
Ustalono również, że w ewidencji księgowej dotyczącej kosztów realizacji zadania 
nie została ujęta łączna kwota 32 230 zł przeznaczona na realizację dodatkowego 
obozu naukowego, mimo  wykazania jej w sprawozdaniu końcowym przekazanym 
do MC. Szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  
W pozostałym zakresie działania podejmowane przez Fundację były realizowane 
w terminie wskazanym w umowie i harmonogramie.  

(akta kontroli str. 26-31, 75-111, 151-225, 341-342, 375-417, 473-493, 542-551) 

10.  W związku z realizacją zadania „Algorytmika i programowanie” Fundacja 
następująco zrealizowała założone cele: 

 W ramach zadania przeprowadzenia zajęć dla 15 grup uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (po 10-15 uczniów w grupie - łącznie przeszkolenie 
miało objąć 150 uczniów), z zakresu programowania i algorytmiki, 
stworzonych zostało 13 grup uczniów w 10 szkołach ponadgimnazjalnych 
na terenie Polski, w których prowadzone były zajęcia z zakresu algorytmiki 
i programowania. Zajęcia prowadzone były w formie „interaktywnych 
wykładów”, podczas których prezentowane treści były przez uczniów 
weryfikowane na bieżąco na komputerach, a także utrwalane przez 
rozwiązywanie specjalnie dobranych zadań. Prezentowane treści miały 
doprowadzić do zwiększenia zainteresowania szerszej grupy uczniów 
podjęciem studiów na kierunku informatyka oraz rozwoju ścisłego myślenia.  

 W ramach przeprowadzenia zajęć w postaci 10 sparingów 
programistycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (udział 500 

                                                      
18  Faktury nr FV 0441/2017/OW/EOB i 0443/2017/OW/EOB. 

19  Faktury nr FV 039/ZW/2017 i FV 0391/ZW/2017. 



 

8 

uczniów w sparingach), przeprowadzono zakładane 10 sparingów 
programistycznych, w których udział wzięło 627 uczniów. 

Sparingi prowadzone były w formie zajęć stacjonarnych w formule zbliżonej 
do zawodów II i III stopnia olimpiady informatycznej. Miało to na celu 
rozwinięcie umiejętności programistycznych, umiejętności szybkiej analizy 
problemów, tworzenia algorytmów i szybkiej bezbłędnej implementacji ich.  

 W ramach zorganizowania i przeprowadzenia trzech obozów naukowych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zakładany udział 240 uczniów), 
trwających po sześć dni każdy (5 noclegów), umożliwiających naukę 
w warunkach izolacji od obowiązków szkolnych, Fundacja przeprowadziła 
cztery obozy, w których udział wzięło 375 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W ich trakcie realizowano intensywne zajęcia 
o różnorodnym charakterze takie jak: wykłady, ćwiczenia, sparingi, mecze 
informatyczne, zawody w programowaniu zespołowym, zajęcia 
z debuggowania programów, kursy ze sztuki tworzenia tekstów.  

W wyniku analizy dokumentów rozliczeniowych, w tym korekt, dodatkowych 
informacji i wyjaśnień do sprawozdania nadesłanych przez Fundację 
po zakończeniu realizacji zadania, Minister Cyfryzacji zatwierdził dwa 
zadeklarowane przez Fundację wskaźniki dotyczące przeprowadzenia zajęć 
w postaci 10 sparingów programistycznych oraz zorganizowania trzech obozów 
naukowych.  

Minister Cyfryzacji nie zatwierdził realizacji wskaźnika dotyczącego 
przeprowadzenia zajęć dla 15 grup uczniów. Z uwagi na to, że utworzono jedynie 
13 grup oraz przy braku jednoznacznej informacji od Fundacji o liczbie 
przeszkolonych osób, wskaźnik został rozliczony proporcjonalnie. Biorąc 
za podstawę rozliczenia liczbę utworzonych grup szkoleniowych tj. 13 z 15 
zadeklarowanych Ministerstwo Cyfryzacji ustaliło, że kwota możliwa 
do wydatkowania na zadanie mogła wynieść 127 517,87 zł, przy czym Fundacja 
wydatkowała kwotę niższą niż kwota wyliczona proporcjonalnie, tj. 85 907,80 zł. 

Prezes Fundacji wyjaśnił, że problemy dotyczące realizacji wskaźnika wynikały 
m.in. z opóźnionego startu realizacji projektu w związku z późnym podpisaniem 
umowy i przekazaniem środków finansowych. Problemem zdaniem Prezesa, był 
również brak ciągłości finansowania na początku 2017 r. (przekazanie środków 
dopiero w kwietniu). Skutkowało to m.in. problemem w utrzymaniu zakładanej liczby 
grup (wycofanie się prowadzących nie otrzymujących wynagrodzenia). Wskazał 
on również na fakt, że liczba uczniów była niestała (276 w pierwszym dniu zajęć, 
zaś maksymalna liczba uczestników zajęć wynosiła 338, zaś na końcowych 
zajęciach było 129 uczniów). Zdaniem Prezesa niestała frekwencja oraz brak 
jednoznacznego wskazania w ofercie i umowie, kiedy ucznia można uznać 
za przeszkolonego (w jakiej części zajęć powinien wziąć udział) było główną 
przyczyną nieporozumienia przy weryfikacji wskaźnika. 

(akta kontroli str. 75-111, 151-225, 229-287, 341-342, 375-417) 

11. Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania zostało przekazane 
do Ministerstwa Cyfryzacji zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 2 umowy. 

Sprawozdanie końcowe zostało przekazane do ministerstwa 31 października 
2017 r., tj. dzień po terminie określonym w umowie. Prezes Zarządu Fundacji 
wyjaśnił, że opóźnienie wyniknęło z przeoczenia terminu na złożenie sprawozdania.  

Sprawozdania zostały złożone zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania 
zadania publicznego, stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
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ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań20 (obowiązującego w tym 
okresie). 

Ostateczne rozliczenie kwoty przyznanej dotacji zatwierdzone przez Ministra 
Cyfryzacji zostało przekazane Fundacji droga mailową 9 kwietnia 2019 r.  

W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, kontrola wykazała 
błędy o charakterze formalnym niemające jednak wpływu na realizację zadania 
publicznego, osiągane efekty i prawidłowość rozliczenia dotacji, polegające na:  

 wskazaniu w przypadku sześciu dowodów księgowych numerów 
niezgodnych z numerem zamieszczonym na dowodzie21. 

 wykazaniu w sprawozdaniu przedłożonym do MC (na stronie 53) 
w poz. dotyczącej Wynagrodzenia dla Wykonawcy za organizację obozu 
nr IV dla uczniów -umowa 3/2017/F z dnia 25/09/2017, błędnej kwoty 
15 000 zł jako płatnej w całości ze środków dotacji. Na podstawie 
dokumentów księgowych ustalono, że kwota pokryta ze środków dotacji 
wynosiła w tym przypadku 12 500 zł, zaś pozostała część zapłacona 
została ze środków własnych Fundacji.  

 wykazaniu w części II sprawozdania z wykonania wydatków „Rozliczenie 
ze względu na rodzaj kosztów” – w pozycji Poprzedni okres 
sprawozdawczy (od 29/11/2016 do 31/12/2016) kwoty 53 281,64 zł, 
zamiast 72 281,24 zł. Na podstawie dokumentów źródłowych (rachunki, 
faktury) ustalono, że kwota wydatków za wskazany okres powinna być 
wyższa o 18 999,60 zł.  

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że błędne numery rachunków oraz błędna kwota 
w sprawozdaniu były wynikiem pomyłki, zaś zaniżenie kwoty wydatków 
w sprawozdaniu wynikało z błędnie użytej formuły w programie Excel. 

(akta kontroli str. 151-228, 297-337, 357-359, 423, 429-430, 516-529) 

12. Fundacja wywiązała się z obowiązków promocyjnych i informacyjnych 
określonych w § 4 ust. 4 i 5 zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz § 6 umowy 
dotacyjnej. Dokumentacja związana z realizacją projektu była opatrzona logiem 
Ministerstwa Cyfryzacji, a wszystkie dokumenty finansowe zawierały 
informację o: finansowaniu z dotacji otrzymanej z ministerstwa, numerze umowy 
wraz z pełną nazwą zadania, okresie realizacji zadania, rodzaju kosztu wraz 
ze wskazaniem numeru zadania i pozycji kosztu, a także wysokości kwoty 
kwalifikowalnej.  

(akta kontroli str. 32-36, 494-515) 

13. W okresie realizacji zadania, a także po jego zakończeniu (do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, tj. 23 sierpnia 2019 r.) w Fundacji nie była prowadzona przez 
Ministra Cyfryzacji bezpośrednia kontrola dotycząca sposobu wykorzystania 
przekazanej dotacji.  

(akta kontroli str. 338-339 i 362-374) 

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

1. Nieujęcie w ewidencji księgowej kosztów realizacji zadania (konto 501-2 
„Algorytmika i programowanie”) łącznej kwoty 32 230 zł dotyczącej realizacji obozu 
naukowego nr IV.  

                                                      
20  Dz.U. z 2016 r. poz.1300. 

21  Dotyczyło to rachunków numer 2017/01/1, 29/2016, 2016/12/7, 2016/12/8, 2017/09/08, 2017/09/96.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Kontrola wykazała, że w ewidencji księgowej dotyczącej kosztów zadania nie 
zostały ujęte, zarówno faktury zaliczkowe jak i ostateczne faktury rozliczeniowe 
dotyczące wynagrodzenia dla organizatora za realizację obozu naukowego w dniach 
1-5 października 2017 r. na łączną kwotę 32 230 zł22. Jednocześnie koszty 
te zostały wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania przekazanym 
do Ministerstwa Cyfryzacji, a także na koncie 130-2 Rachunek dotacja. Księgowa 
projektu23 wyjaśniła, że płatności zostały zrealizowane na podstawie faktur 
zaliczkowych 0441/2017/OW/EOB i 0443/2017/OW/EOB w dniu 22 i 25 września 
2017 r. Faktury końcowe FV 0390/ZW/2017 i FV 0391/ZW/2017 na kwoty 
odpowiednio 15 000 i 17 230 zł, nie zostały przekazane do zaksięgowania, nie 
został im nadany numer księgowy (ewidencyjny), przez co nie zostały wprowadzone 
do ewidencji księgowej. 
Działanie Fundacji było w tym zakresie nieprawidłowe i naruszało postanowienia 
z art. 20 ust. 1 oraz 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości i § 5 ust. 4 pkt 3 Zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji . 

(akta kontroli str. 375-417, 432-493 i 542-551) 

2. Dokonanie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przekazanej w 2017 r. 
po terminie określonym w umowie oraz w zaniżonej kwocie. Zgodnie 
z § 12 ust. 1 umowy zawartej z MC, środki finansowe niewykorzystane w terminie do 
29 września 2017 r. Fundacja była zobowiązana zwrócić w terminie 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania publicznego, tj. do dnia 16 października 2017 r. Na 
podstawie danych z ewidencji księgowej ustalono, że zwrotu niewykorzystanej 
kwoty dotacji dokonano w zaniżonej o 249,50 zł24 wysokości oraz 14 dni po terminie 
określonym w umowie (30 października 2017 r.). W związku z tym powstał 
obowiązek uiszczenia zwrotu pozostałej części dotacji oraz odsetek w wysokości 
97 zł. Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że nieterminowy zwrot kwoty dotacji 
spowodowany był błędem po stronie Fundacji, która w tym okresie prowadziła 
intensywne przygotowania kolejnego obozu naukowego, a także realizowała już 
inne projekty. To spowodowało przeoczenie terminu zwrotu środków wskazanego 
w umowie. Wskazał także, iż niewykorzystana kwota w wysokości 249,50 zł nie 
została zwrócona do MC przez przeoczenie, a zwrotu dokonano w terminie 
późniejszym na podstawie decyzji Ministra Cyfryzacji nr 17/DBiF/2019 z dnia 
13 maja 2019 r. dotyczącej postępowania administracyjnego ws. pobrania dotacji 
w nadmiernej wysokości25. 

Działanie Fundacji stanowiło naruszenie postanowień § 12 ust. 1 zawartej umowy 
dotacyjnej czego skutkiem była konieczność zapłaty karnych odsetek w wysokości 
97 zł. 

 (akta kontroli str. 341-342, 375-419, 473-493) 

3. Dokonanie zapłaty 19000 zł za obóz naukowy mimo braku jakiegokolwiek 
dowodu księgowego stwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej oraz 
podwójne ujęcie tej zapłaty w ewidencji księgowej.  

W związku z realizacją obozu numer II w terminie od 29 stycznia do 3 lutego 2017 r. 
Fundacja dokonała zapłaty zaliczki za organizacje tej usługi w wysokości 19 000 zł 
w dniu 30 grudnia 2016 r. (tego dnia została również zaksięgowana zapłata) mimo, 
                                                      
22  Faktury zaliczkowe nr 0441/2017/OW/EOB i 0443/2017/OW/EOB  oraz faktury końcowe FV 0390/ZW/2017 i 

FV 0391/ZW/2017 opiewały na takie same kwoty tj. odpowiednio 15 000 zł i 17 230 zł. 

23  Księgowa projektu jest zatrudniona w JWW Sp. z o.o., która  świadczy usługi księgowo-rachunkowe 
dla Fundacji CRS na podstawie umowy 80/2012 z 16 listopada 2012 r. Wyjaśnienia od księgowej projektu 
zostały pobrane w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK. 

24  MC przekazało na konto fundacji łączną kwotę 362 480 zł. Zwroty niewykorzystanych środków dotacji na 
konto MC wyniosły w sumie 65 852,08 zł. Pozostała kwota na koncie fundacji wyniosła 296 627,92 zł, 
z których fundacja wydatkowała 296 378,42 zł - do zwrotu pozostała różnica w wysokości 249,50 zł. 

25  Szczegółowy opis prowadzonego przez MC postepowania administracyjnego wobec Fundacji CRS oraz 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji znajduje się w pkt. 8 wystąpienia. 
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że nie posiadała żadnego dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie usługi 
związanej z organizacją obozu. Działanie Fundacji stanowiło w tym zakresie 
naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym podstawą 
zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie 
operacji gospodarczej. 
Kontrola wykazała, że faktury zaliczkowe na kwoty 3 500 zł oraz 15 500 zł 
(0013/2017/OW/EOB i 0004/2017/OW/EOB) wpłynęły do Fundacji 13 stycznia 
2017 r. i zostały drugi raz ujęte w ewidencji księgowej dla tego okresu, mimo 
wcześniejszej zapłaty w grudniu 2016 r. Było to niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości, zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.  
Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że na decyzję o zapłacie zaliczki w dniu 
30 grudnia 2016 r. wpływ miały m.in. następujące okoliczności:  

- termin obozu nr II (przełom stycznia i lutego 2017 r.) wynikał z racji 
merytorycznych, 

- warunkiem zarezerwowania ośrodka, który został wybrany na miejsce obozu, 
było wcześniejsze zapłacenie zaliczki, 

- z końcem roku 2016 Fundacja musiała zwrócić Ministerstwu posiadane środki, 

- brak było żadnych gwarancji, że środki w 2017 r. przekazane zostaną Fundacji 
w terminie pozwalającym na przeprowadzenie obozu przed rozpoczęciem 
semestru letniego.  

Wyjaśnienia złożyła również księgowa projektu, podając że płatność została 
wykonana na prośbę Fundacji ze względu na konieczność wydatkowania środków 
przed końcem roku. Pośpiech przy realizacji płatności spowodował, że przeoczono 
fakt braku właściwego dokumentu, a koszty zaksięgowano do 2016 r. W styczniu 
2017 r. po otrzymaniu właściwych dokumentów omyłkowo drugi raz zaksięgowano 
kwotę 19 000 zł. 
Skutkiem nieprawidłowości były zapłata bez odpowiedniego dowodu źródłowego 
potwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej oraz podwójne ujęcie kwoty 
19 000 zł w ewidencji kosztów projektu.  

 (akta kontroli str. 423, 429-430, 432-483, 530-541) 

4. Ujęcie dwukrotnie w ewidencji księgowej kosztów realizacji zadania, kwoty 2 346 
zł, dotyczącej kosztów podróży służbowych sześciu wykładowców prowadzących 
zajęcia w ramach projektu. Mimo, że wszystkie przedłożone przez wykładowców 
rachunki kosztów podróży zostały rozliczone, wypłacone i ujęte w ewidencji 
księgowej 2016 r. na koncie 501-2 „Algorytmika i programowanie”, to w dniu 11 maja 
2017 r. oraz 30 września 2017 r. ponownie zostały zaksięgowane na wskazanym 
powyżej koncie. Księgowa projektu wyjaśniła, że na koncie 501-2 „Algorytmika 
i programowanie” omyłkowo zaksięgowane zostały rachunki kosztów podróży, które 
zostały wcześniej zaksięgowane w 2016 r.  

Działanie Fundacji było w tym zakresie nieprawidłowe i stanowiło naruszenie 
art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.  
Skutkiem nieprawidłowości było podwójne ujęcie kwoty 2 346 zł w ewidencji kosztów 
projektu. 

 (akta kontroli str.297-337, 340, 357-361, 472-483, 552-769) 

5. Nieprawidłowe dochodzenie przez Fundację zwrotu wynagrodzeń wypłaconych 
wykładowcom w zawyżonej kwocie, a także wypłata wynagrodzenia opiekunowi 
obozu w wyższej kwocie niż wynikająca z rachunku co spowodowało niezgodność 
ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową. 

a) Analiza konta 130-2 Rachunek dotacja oraz wyciągów bankowych 
za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. wykazała, że w dniu 



 

12 

12 stycznia 2017 r. na konto Fundacji zostały wpłacone środki w wysokości 
14 976 zł (siedem pozycji po 1 664 zł oraz jedna w kwocie 3 328 zł – wpłata 
za dwie osoby). W dokumentacji projektowej oraz finansowej zadania nie 
znajdowały się żadne dokumenty, które byłyby w jakikolwiek sposób 
powiązane z dokonanymi wpłatami. Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, 
że w dniu 20 grudnia 2016 r. omyłkowo zostały wypłacone wynagrodzenia 
w zawyżonej kwocie dla kadry prowadzącej obóz naukowy nr I dla uczniów, 
który odbył się w terminie 5-10 listopada 2016 r. Fundacja zamiast przelać 
wynagrodzenia w kwocie 936 zł/os. przelała kwotę 2 465 zł/os. Wypłacono 
omyłkowo kwotę 2 465 zł dla dziewięciu osób wchodzących w skład kadry. 
W związku z powstałym błędem, Fundacja wystosowała prośbę w formie 
mailowej do kadrowiczów o zwrot nadpłaconej kwoty. Zwroty zostały 
dokonane na podstawie wysłanej przez Fundację prośby e-mailowej 
w formie przelewów z kont prywatnych kadrowiczów na konto projektowe.  

Stanowiło to naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych 
można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego 
dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym 
uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 

Skutkiem nieprawidłowości jest brak w dokumentacji projektowej, 
właściwych dowodów księgowych uzasadniających dokonanie zwrotu 
wynagrodzeń. 

b) Analiza sprawozdania końcowego oraz zapisów w ewidencji księgowej 
kosztów projektu (konto 501-2 „Algorytmika i programowanie”) wykazało, 
że Fundacja nie dokonała korekty błędnie wystawionego rachunku mimo 
wypłaty wyższej kwoty wynagrodzenia. Rachunek wystawiony przez 
Zleceniobiorcę (osoba fizyczna) i znajdujący się w dokumentacji księgowej 
jako podstawa do wypłaty opiewał na kwotę 722,76 zł, zaś faktyczna 
wypłata dla Zleceniobiorcy wyniosła 871,72 zł (ta kwota została wykazana 
w ewidencji księgowej i w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania).  

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że podczas wystawiania rachunku 
do zawartej umowy zlecenia za sprawowanie opieki na I obozie, doszło 
do błędnego zinterpretowania oświadczenia o zatrudnieniu, czego wynikiem 
było błędne wystawienie rachunku. Fundacja po odkryciu błędu, 
w porozumieniu ze zleceniobiorcą postanowiła skorygować zaistniały błąd. 
Zanim jednak nastąpiła korekta, wystawiono błędny rachunek, który posłużył 
za dokument źródłowy do tworzenia sprawozdania. 

Działanie to doprowadziło do niezgodności danych znajdujących 
się w ewidencji księgowej kosztów zadania z dokumentacją źródłową.  

Brak dokonania właściwej korekty dowodu źródłowego oraz niezgodność 
danych w ewidencji księgowej z rachunkiem stanowią naruszenie 
art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest brak w dokumentacji 
projektowej poprawnego rachunku oraz niezgodność ewidencji księgowej 
z dowodem źródłowym.  

(akta kontroli str. 295-296, 344-356 i 473-483) 

6. Niezatwierdzenie przez upoważnione organy Fundacji zasad (polityki) 
rachunkowości określonych w Zarządzeniu nr 1/2010 w sprawie zakładowego planu 
kont i zasad w zakresie rachunkowości Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych 
im. Jana Łukasiewicza (z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 r.). Prezes 
Zarządu Fundacji wyjaśnił, że nie jest w stanie przedłożyć podpisanej wersji 
zarządzenia. Mimo to działalność finansowa Fundacji prowadzona jest na jego 



 

13 

podstawie. Działanie Fundacji w tym zakresie stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 i ust. 
3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.  

(akta kontroli str. 424, 431 i 432-472) 

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 uwagi 
i wnioski: 

W związku z zakończeniem i rozliczeniem kontrolowanego zadania, NIK nie 
formułuje wniosków pokontrolnych dotyczących badanego projektu, ale mając na 
względzie stwierdzone nieprawidłowości, zwraca uwagę aby w przypadku 
korzystania ze środków publicznych zwiększyć nadzór nad prawidłowością 
prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań z realizacji 
dotowanych projektów. 
 
Formalnie przyjąć do stosowania (zatwierdzić) politykę rachunkowości, z której 
korzysta Fundacja. 

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 dni 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,       października 2019 r. 

 

Kontroler 

Krzysztof Stasiak 

Starszy inspektor k.p. 
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podpis 
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Bogdan Skwarka 
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podpis
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