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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Czyste Serca w Bydgoszczy1,  

ul. Juliusza Kossaka 60/9, 85-307 Bydgoszcz 

 

Wiesław Stanisław Gajewski, Prezes Zarządu Fundacji 

(akta kontroli str. 2-6) 

1. Uzyskiwanie dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości2. 

2. Wykonywanie umów/porozumień na realizację zadań Funduszu – 
umowa nr DFS-II.7211.1383.2019. 

1 stycznia 2018 r. – 30 września 2020 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed lub po tym okresie, o ile mają związek z kontrolowaną działalnością 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

Anna Kapelewska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/120/2020 
z 8 czerwca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Kontrolą NIK objęto wykonanie umowy z 21 sierpnia 2019 r.5, która w założeniu 
miała służyć realizacji jednego z celów Funduszu, jakim jest przeciwdziałanie 
przyczynom przestępczości. Na tej podstawie Fundacja zrealizowała zadanie: 
„Kampania informacyjna przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci 
i nastolatków”6. Określone w jego ramach działania miały charakter edukacyjny 
i merytorycznie były skierowane na analizę potrzeb rozwojowych okresu dorastania 
oraz wsparcie nastolatków, ich otoczenia rodzinnego i wychowawczego 
w trudnościach dojrzewania. W związku z realizacją umowy wydatkowano środki 
w wysokości 947,3 tys. zł (w tym 937,9 tys. zł z dotacji z Funduszu). 

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja nie udokumentowała realizacji 
kluczowych produktów i zadań wynikających z Umowy dotacji zawartej 
z Dysponentem Funduszu – Ministrem Sprawiedliwości7. Dotyczyło to uczestnictwa 
1 tys. osób w przeprowadzonych pięciu konferencjach, upowszechnienia 5 tys. 
egzemplarzy poradnika oraz wzrostu świadomości w opinii społecznej tematyki 
trudnego dorastania na poziomie 1 mln osób, na co Fundacja wydatkowała 91,5% 
wszystkich środków. W związku z powyższym NIK nie jest w stanie ocenić w pełni 
prawidłowości realizacji tej umowy. Ponadto, z uwagi na brak uprawnień NIK 
do zastosowania wszystkich ustawowych kryteriów kontroli8, nie dokonano oceny 

                                                      
1 Dalej: „Fundacja” lub „Beneficjent”. 
2 Dalej: „Fundusz” lub „FS”. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Nr DFS-II.7211.1383.2019, dalej: „Umowa dotacji” lub „Umowa”. 
6 Dalej: „Projekt” lub „Kampania informacyjna”. 
7 Dalej: „MS” lub „Minister”. 
8 Kontrola w Fundacji została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy o NIK. 
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celowości oraz rzetelności realizacji tego przedsięwzięcia, w tym jego zgodności 
z celami Funduszu. 

Ustalenia kontroli wykazały jednak, że realizacja Umowy dotacji przebiegała 
z istotnym naruszeniem zasad gospodarnego wykorzystania środków publicznych. 
Stwierdzono w szczególności, że wydatki na zorganizowanie konferencji, wydanie 
poradnika i reklamę na łączną kwotę 546,4 tys. zł mogłyby być niższe, gdyby 
Fundacja zleciła je samodzielnie, bez pośrednika wyłonionego w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bezpośredni wykonawcy 
zrealizowali usługi o 471,7 tys. zł, tj. o 86% taniej. Przy zawarciu tej umowy 
Fundacja nie zadbała też o warunki racjonalnego i gospodarnego wydatkowania 
środków z Funduszu m.in. poprzez zawarcie stosownych zapisów odnośnie kar 
umownych. Inne stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: niezapewnieniu 
Dysponentowi Funduszu prawa wglądu do dokumentów podwykonawcy Fundacji 
i nieuzyskaniu jego zgody w przypadku zlecenia usługi stowarzyszeniu, 
niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych prelegentów oraz realizacji części 
działań w sposób niezgodny z założeniami przedstawionej oferty (dotyczyło debat 
redakcyjnych, reportażu z lekcji pokazowej, materiałów prasowych, zarządzania 
Projektem). 

Kontrola 100% poniesionych wydatków wykazała, że płatności dokonano w terminie 
i z wyodrębnionego rachunku bankowego, poza kwotą 12,8 tys. zł zakwestionowaną 
przez Ministra na etapie rozliczenia dotacji. Prowadzona była wyodrębniona 
ewidencja księgowa środków pochodzących z dotacji, ale dokumentacja księgowa 
nie spełniała w pełni wymogów Umowy. Fundacja wywiązała się z obowiązków 
sprawozdawczych i rozliczeniowych na rzecz Dysponenta Funduszu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Wykonywanie umowy na realizację zadań Funduszu 

1. Fundacja została utworzona w 2008 r. Według Statutu Fundacji9 powołano ją 
w celu: 

 prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych; 

 prowadzenia działalności społecznie użytecznej w zakresie profilaktyki 
zintegrowanej zachowań problemowych młodzieży i osób niepełnosprawnych 
takich jak: uzależnienia od środków psychoaktywnych i alkoholu, przemoc 
i agresja, ryzykowne zachowania seksualne; 

 świadczenia wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej 
i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych, 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich; 

 działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości, profilaktyki społecznej 
i edukacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych; 

 przygotowania i prowadzenie programów profilaktyki zintegrowanej dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych; 

 świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, 
organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej; 

                                                      
9 Z 7 listopada 2012 r.   

OBSZAR 
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 tworzenia warunków do rozwoju i pomocy w formie organizowania szkoleń, 
sympozjów, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, zebrań naukowych 
z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty, kultury poświęconych 
tematyce rodzinnej, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień 
i ryzykownych zachowań seksualnych; 

 upowszechniania wiedzy z zakresu problematyki budowania trwałej rodziny, 
umacniania więzi i rozwiązywania konfliktów; 

 prowadzenia działalności na rzecz instytucji i organizacji, których celami 
statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 
kulturalna, sportowa, organizacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 

 (akta kontroli str. 20-38, 351-361) 

Beneficjent wykonywał w przeszłości zadania tożsame lub o zbliżonym zakresie 
tematycznym z zadaniami wynikającymi z Umowy dotacji, tj. m.in.: 

 zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w wieku 16-18 lat w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych (udział 3 tys. uczniów); 

 spotkania dla rodziców (ok. 1 tys. osób); 

 szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów (warsztaty metodyczne 
we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli – blisko 1 tys. uczestników, 
kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu 
wychowanie do życia w rodzinie – ok. 300 nauczycieli; konferencje 
specjalistyczne10); 

 opracowanie programu profilaktycznego „Włącz ABS”. 

Ponadto od 2016 r. prowadził spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla Polaków 
mieszkających w: Niemczech, Hiszpanii, Szkocji i Francji. 

O potrzebach rozwojowych okresu dorastania, w tym o przemianie młodego człowieka, 
buncie, czasami agresji i wystawianych przez niego „kolcach”, czyli o „kolczastości 
nastolatków”, Prezes prowadził wykłady zarówno przed jak i po realizacji Projektu11.  

Na temat „kolczastości” nastolatków i zagubienia rodziców, które były mottem 
przewodnim Kampanii informacyjnej, pisali także wcześniej inni autorzy12.   

(akta kontroli str. 21, 40-42, 954-955, 1013-1023, 1046) 

W 2018 r. ze środków Funduszu Fundacja zrealizowała projekt „Ryzykowne 
zachowania seksualne jako przyczyna przestępczości”13. W ramach tego zadania 
powstał podręcznik „Przedwczesna inicjacja seksualna w centrum oddziaływań 
profilaktycznych."14. Zgodnie ze sprawozdaniem15 został on przesłany do kuratoriów 
i wydziałów oświaty jednostek administracji samorządowej gmin i powiatów 
w Polsce (w łącznej liczbie blisko 2900). Na zlecenie Fundacji zostały 
wyprodukowane trzy filmy edukacyjne poświęcone problematyce przedwczesnej 

                                                      
10 Wychowanie seksualne. Jakie to ważne i niezbyt trudne; Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia 
i szanse. 
11 Np. w lutym 2014 r. Kolczasty nastolatek Gdy nasze dziecko przestaje być dzieckiem Jak go zrozumieć 
w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy, w marcu 2020 r. Kolczasty nastolatek – potrzeby rozwojowe okresu 
dorastania w Kościele św. Szymona w Glasgow. 
12 Np. publikacja w Remedium w 2004 r. Zagubieni rodzice; książka z 2008 r. Tylko dla rodziców. O tym, co 
każdy rodzic powinien wiedzieć o swoim dziecku. 
13 Dalej: „Projekt FS z 2018 r.”. 
14 Zawierający m.in. zestaw wykładów multimedialnych do wykorzystania w pracy z młodzieżą; materiał zebrany 
w podręczniku stanowi efekt trzech lat pracy Prezesa mających na celu dostosowanie programu SEX 3D, którym 
Fundacja dysponowała w ramach umowy licencyjnej. 
15 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018 z 15 lipca 
2019 r. 
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inicjacji seksualnej. Ze środków Funduszu Fundacja otrzymała na ten projekt 
239,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 40, 367-378, 1194) 

2. Akceptując w 2019 r. ofertę Fundacji Minister uznał, że Beneficjent dysponował 
wystarczającym potencjałem kadrowym, merytorycznym i organizacyjnym 
wymaganym do realizacji Projektu. Jako zasób kadrowy Fundacja wykazała: 

 koordynatora Projektu (na podstawie umowy o współpracy16), 

 Prezesa jako asystenta koordynatora Projektu (na podstawie porozumienia 
o wolontariacie w nienormowanym wymiarze czasu),  

 podmiot od wielu lat prowadzący księgi rachunkowe, 

 osobę do zadań PR (na umowę zlecenie w sierpniu 2019 r. zatrudniono dwóch 
dziennikarzy), 

 organizatora konferencji (wyłoniony w trybie udzielenia zamówienia publicznego), 

 zespół merytoryczny – badawczy składający się z czterech osób (spośród 
których udział w Projekcie jako prelegent wziął kierownik zespołu, a pozostali 
członkowie zostali zastąpieni 16 innymi prelegentami). 

Zadania polegające na: zorganizowaniu wynajęcia sal, wykonaniu materiałów 
konferencyjnych i poradnika, reklamie w mediach Fundacja zleciła podmiotowi 
zewnętrznemu z Łodzi17, mimo że w złożonej ofercie zadeklarowała posiadanie 
zasobów do zrealizowania Projektu, w tym dysponowała Koordynatorem projektu 
i Asystentem, których zadaniem było zapewnienie zasobów materialnych 
i osobowych18. Razem z umowami o dzieło, zawartymi z pracownikami tej firmy oraz 
usługą utworzenia strony internetowej zrealizowaną przez stowarzyszenie, którego 
prezesem19 był wspólnik Podmiotu zewnętrznego i jego były wiceprezes20, 
zrealizowała usługi w wysokości 78% wartości Projektu. W ramach oferty złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiot ten przedstawił referencje 
Fundacji Wyszehradzkiej z Łodzi, innego beneficjenta Funduszu oraz wykazał 
wykonanie w 2018 r. usług na rzecz kolejnych trzech beneficjentów Funduszu 
(Stowarzyszenie Anty-Rama z Łodzi, Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego 
Dnia Życia z Warszawy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie).  

(akta kontroli str. 7-10, 42-44, 81-82, 92-93, 195-235, 362-364, 382, 396, 769-790, 
958, 1163-1185) 

3. Do udziału w konkursie o sfinansowanie zadania ze środków Funduszu w 2018 r. 
Prezes – jak wyjaśnił – „został zachęcony w rozmowach ze znajomymi”, 
a informacje o możliwości ubiegania się o środki w 2019 r. znalazł na stronie 
internetowej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.  

Dotację w 2019 r. Fundacja otrzymała w wyniku IV otwartego konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu w zakresie Przeciwdziałania 
przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Ofertę Beneficjent złożył 25 czerwca 2019 r., tj. w terminie wynikającym 

                                                      
16 Prezes wyjaśnił, że na realizację usług z koordynatorem nie sporządzono pisemnej umowy. Osoba ta do 
2015 r. była członkiem Rady Fundacji. 
17 Dalej: „Podmiot zewnętrzny”, na podstawie umowy współpracy zawartej 12 września 2019 r. w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Obsługa medialna, 
marketingowa i organizacyjna kampanii informacyjnej przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci 
i nastolatków”, dalej: „Umowa współpracy”. 
18 W Ofercie FS przewidziano też, że na stanowisko organizatora konferencji regionalnych zostanie wyłoniona 
osoba lub podmiot. 
19 Wykreślony z dniem 27 czerwca 2018 r. 
20 Jednocześnie, prezes zarządu Podmiotu zewnętrznego był do kwietnia 2019 r. członkiem komisji rewizyjnej 
stowarzyszenia. 
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z ogłoszenia o naborze. Pismem z 10 lipca 2019 r. MS poinformował o uchybieniach 
formalnych21, które Fundacja uzupełniła 15 lipca 2019 r. (wpływ do Ministerstwa 
Sprawiedliwości22 22 lipca 2019 r.). Oferta Fundacji była jedną z ofert pięciu 
podmiotów, które otrzymały środki dotacji w ramach tego konkursu (spośród 30 
złożonych ofert). Otrzymała 157 punktów (na 208 możliwych). Pismo z 2 sierpnia 
2019 r. o zakończeniu oceny merytorycznej oferty, w wyniku której komisja 
konkursowa złożyła propozycję zmniejszenia kwoty wnioskowanej na stronę 
internetową Projektu (z 12 tys. zł na 6 tys. zł) wraz z informacją o konieczności 
skorygowania w tym zakresie oferty zostało podpisane przez Dyrektora 
Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa. Beneficjent ofertę23 
skorygował 5 sierpnia 2019 r. (wpływ do Ministerstwa 6 sierpnia 2019 r.). 

(akta kontroli str. 17, 349-364, 381, 385, 401-402) 

4. Projekt – według założeń – był kontynuacją Projektu FS z 2018 r. i miał na celu 
rozpowszechnienie jego efektów, m.in. poprzez publikację podręcznika „Ryzykowne 
zachowania seksualne jako przyczyna przestępczości” oraz rozszerzenie działań 
merytorycznych o kolejne elementy24. Według opisu potrzeb realizacji, działania 
podejmowane w ramach Projektu miały się przyczynić do: 

 przeciwdziałania powstawaniu przestępczości poprzez zaproponowany poradnik 
Kolczasty25 oraz promocję treści profilaktycznych, 

 wzrostu świadomości i potrzeby specjalnej uwagi w wychowaniu młodzieży 
w szkole i w domu poprzez skierowanie kampanii do osób dorosłych,  

 upowszechniania wiedzy i narzędzi, które Fundacja posiada poprzez objęcie 
grupą docelową rodziców, pedagogów i opinię publiczną. 

Projekt miał realizować dwa cele Programu FS: upowszechnianie idei, postaw 
i wzorców na przykładzie zdarzeń współczesnych i historycznych oraz 
przeciwdziałanie ugruntowywaniu się stereotypów stanowiących pośrednią 
przyczynę przestępczości. W ramach Projektu zaplanowano trzy rodzaje działań: 

a) organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych 
(kampania PR Projektu, debaty redakcyjne, felietony ogólnopolskie, reklamy 
w mediach); 

b) finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw 
związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie 
przestępczości (poradnik „Kolczasty”, zajęcia pilotażowe z młodzieżą i rodzicami, 
reportaż z zajęć); 

c) organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów (5 konferencji26).  

                                                      
21 Polegających na: załączony do oferty statut nie stanowił kopii oryginalnego dokumentu i nie został 
poświadczony za zgodność z oryginałem w wymagany sposób. 
22 Dalej: „Ministerstwo”. 
23 Dalej: „Oferta FS”. 
24 Konferencje regionalne dla pedagogów pracujących z młodzieżą i urzędników z obszaru edukacji, 
przygotowanie i wydanie poradnika „Kolczasty nastolatek Poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli” 
(dalej: „poradnik Kolczasty”) oraz kampania informacyjna i PR w mediach dotyczących przedmiotu Projektu. 
25 Na pierwszych stronach poradnika można przeczytać m.in.: „Czas młodości to okres budowania podwalin pod 
dorosłe życie. Błędy popełnione w tym okresie będą kłodami na całej drodze życia, wpojone z wysiłkiem dobre 
wzorce będą zaś nieustannie owocować. Mogą wręcz skutkować przyszłymi zachowaniami dysfunkcjonalnymi, 
problemami z prawem i zejściem na ścieżkę przestępstwa. Natomiast wpojone z wysiłkiem dobre wzorce będą 
nieustannie owocować. Wyposażony w nie młody człowiek nie będzie miał problemów z odróżnieniem dobra od zła, 
praworządności od przestępczości, uczciwości od łamania prawa. Zapraszamy do subtelnego wejścia w świat 
nastolatków – do obserwacji i rozmowy. Do wkroczenia w pełną bezpieczeństwa relację, która pozwoli na rozwój 
obu stron. Mamy nadzieję, że zgromadzone fakty, mity i wskazówki pozwolą rozwinąć skrzydła młodszym 
i starszym. Tak, by młode pokolenie Polaków, pokolenie naszych dorastających dzieci, miało w dorosłym życiu 
mocne oparcie w wartościach i było „impregnowane” na zagrożenie przestępczością. Startujemy!”. 
26 W pięciu obszarach: Nastolatek w rodzinie, Nastolatek w grupie rówieśniczej, Nastolatek w szkole, Nastolatek 
w drodze ku dojrzałej osobowości, Seksualność nastolatka. 
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Zadania realizowano w terminach wynikających z harmonogramu i według założeń 
wynikających z Oferty FS, stanowiącej załącznik do Umowy dotacji, z wyjątkami 
opisanymi szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 20-62, 968-969) 

5. W odniesieniu do zapisów Oferty FS dotyczących trwałości zakładanych 
rezultatów ustalono27, że trwałość Beneficjent zapewnił poprzez m.in. udostępnienie 
na stronie internetowej kolczatynastolatek.pl: syntetycznych informacji o programie 
„Kolczasty nastolatek”, poradnika „Kolczasty” do pobrania w formacie pdf, 
streszczenia pięciu konferencji, debaty redakcyjnej (dwa filmy po 14 minut każdy), 
reportażu z lekcji pokazowej. W sprawie tej strony Prezes zeznał, że „wykupiliśmy 
domenę na rok. Strona niedługo przestanie istnieć”. 

Cykl 10 porad napisanych na bazie 10 felietonów publikowanych w mediach 
w ramach Projektu (Instrukcja obsługi kolczastego nastolatka) został umieszony na 
stronie internetowej Fundacji www.czysteserca.pl. 

(akta kontroli str. 50-51, 155-177, 1037-1038) 

6. Zrealizowane przez Fundację w ramach Umowy dotacji działania z założenia 
jedynie pośrednio wspierały cele Funduszu. Projekt uzyskał dofinansowanie 
w zakresie realizacji celu polegającego na przeciwdziałaniu przyczynom 
przestępczości28. Określone w jego ramach działania miały charakter edukacyjny 
i merytorycznie były skierowane na analizę potrzeb rozwojowych okresu dorastania 
oraz wsparcie nastolatków, ich otoczenia rodzinnego i wychowawczego 
w trudnościach dojrzewania. Kampania informacyjna, poradnik, organizacja 
konferencji nie były skierowane do środowisk najbardziej obarczonych ryzykiem 
przestępczości, np. młodzieży trudnej, objętej pomocą pedagogiczno-
psychologiczną, rodzin wspieranych, w których występowała przemoc, a do 
określonego ogólnie „odbiorcy lokalnego”29, „odbiorcy szukającego świata wartości”, 
„odbiorcy zainteresowanego treściami pedagogicznymi” i środowisk katolickich30.  

W zakresie wspierania celu Funduszu Prezes wyjaśnił m.in., że w Programie 
Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023 chodzi o takie 
przeciwdziałanie przestępczości, które sięga do przyczyn, co jest domeną 
profilaktyki i pedagogiki. Wskazał, że tematem przewodnim Kampanii informacyjnej 
były potrzeby rozwojowe okresu dorastania, a dojrzała osobowość (vs. tożsamość 
negatywna) ukształtowana przez trafne rozpoznanie i właściwe zaspokojenie 
potrzeb rozwojowych jest bezcennym czynnikiem chroniącym w przeciwdziałaniu 
przestępczości. Prezentowane treści są inspirowane osiągnięciami współczesnej 
profilaktyki. Ich szczególną cechą jest integralność oddziaływań w odróżnieniu od 
wcześniej dominujących modeli sektorowych, gdzie jedne zachowania ryzykowane 
(np. narkomania) młodzieży były traktowane oddzielnie od innych (np. profilaktyka 
antyalkoholowa) – mówiło się wówczas o oświacie zdrowotnej.  

(akta kontroli str. 112-128, 236-304, 408-409, 766-768, 834-855. 949-953, 963-1012, 
1211-1213) 

                                                      
27 W wyniku oględzin stron internetowych przeprowadzonych 17 czerwca 2020 r. 
28 O którym mowa w § 42 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 683), dalej: „Rozporządzenie FS”. 
29 Wybór reklam w jednym z miast wojewódzkich. 
30 Jedna konferencja była współorganizowana ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, połączona z jego 
kongresem i mszą św., kolejna konferencja zorganizowana została na uczelni katolickiej, spośród 19 
prelegentów trzy osoby stanowili księża, jedna osoba była wykładowcą wydziału teologicznego, jedna osoba 
była reprezentantem ruchu katolickiego.  
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7. Umową dotacji wartość Projektu określono na kwotę 948,5 tys. zł. Środki dotacji 
zostały przekazane Fundacji z Ministerstwa jednorazowo w kwocie 939 tys. zł 
29 sierpnia 2019 r. (osiem dni po podpisaniu Umowy dotacji). Wkład własny – 
w wymaganej wysokości 9,5 tys. zł (1% planowanej wartości Projektu) – Beneficjent 
przekazał 22 lipca 2019 r. na rachunek bankowy wyodrębniony do obsługi Umowy 
dotacji. Wydatki Projektu ponoszone były za pośrednictwem tego rachunku 
bankowego, poza wydatkami na kwotę 12,8 tys. zł na składki społeczne i podatek 
dochodowy od 26 umów cywilnych. Wydatki te ponoszono bezpośrednio z rachunku 
Fundacji i zrefundowano je 7 stycznia 2020 r. z rachunku wyodrębnionego, co 
zostało zakwestionowane przez Dysponenta Funduszu w wezwaniu do zapłaty 
z 2 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 22, 118-126, 147-150, 412, 891-916) 

8. W ramach realizacji Umowy dotacji Fundacja poniosła wydatki w wysokości 
947,3 tys. zł. Na podstawie analizy wszystkich 53 pozycji kosztowych stwierdzono 
m.in., że: 

 zostały one przez dysponenta Funduszu uznane za kwalifikowalne, poza kwotą 
12,8 tys. zł, która dotyczyła wydatków na składki społeczne i podatek dochodowy 
od 26 umów cywilnych, jako poniesione po 31 grudnia 2019 r. (5,9 tys. zł) oraz 
poza wyodrębnionym rachunkiem bankowym (6,9 tys. zł); 

 zostały poniesione za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego 
(z wyjątkiem ww. kwoty 6,9 tys. zł); 

 zostały poniesione w okresie realizacji zadania wskazanym w Umowie dotacji, 
(poza refundacją na kwotę 5,9 tys. zł), ale Kampania informacyjna realizowana 
była również od stycznia do marca 2020 r., co została opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości; 

 wydatki na zorganizowanie konferencji, wydanie Poradnika i reklamę (10 pozycji 
na kwotę 588,9 tys. zł, tj. 62,2% wartości Projektu) zostały zrealizowane 
w sposób, który szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 20-38, 114, 155-156, 177-214, 328-348, 412, 620, 766-890) 

Na wydatki administracyjne Beneficjent poniósł 45 tys. zł. Kwota ta nie przekroczyła 
maksymalnej, dopuszczalnej wartości procentowej wszystkich wydatków 
kwalifikowalnych (15%) i wyniosła 4,8%31. Wydatki te – według informacji ze 
sprawozdania i Oferty FS – dotyczyły: zatrudnienia koordynatora, księgowania 
kosztów, obsługi prawnej, bezpośrednich kosztów biura, przejazdów, noclegów, 
delegacji i sporządzenia sprawozdania końcowego. W sprawie przedstawienia 
wielkości kosztowych poszczególnych pozycji Prezes oraz osoba prowadząca księgi 
rachunkowe Fundacji zgodnie wyjaśnili, że „nie ma obowiązku gromadzenia ani 
opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie 
poniesienia wydatków”.  

(akta kontroli str. 108, 114, 126, 396, 412, 924) 

9. Dla środków dotacji Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową. 
W przypadku dokumentów zewnętrznych (45 z 47 dowodów) stwierdzono 
naruszenie wymogów § 9 Umowy dotacji, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Fundacja terminowo przekazywała kompletne kwartalne 
informacje o wykorzystaniu środków dotacji (tj. 3 października 2019 r. i 3 stycznia 
2020 r.) oraz comiesięczne wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego (do 

                                                      
31 Wartość wydatków kwalifikowalnych po zwrocie dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, wg 
sprawozdania 4,75%. 
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10 dnia następnego miesiąca). W wymaganym terminie – 15 stycznia 2020 r. – 
przekazała sprawozdanie z wykorzystania dotacji.  

(akta kontroli str. 28-30, 86-87, 112-128, 766-890, 1194) 

Pismem z 2 kwietnia 2020 r. dysponent Funduszu poinformował, że Umowa dotacji 
w wysokości 939,0 tys. zł została rozliczona pod względem rzeczowym 
i finansowym. W związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków dotacji wezwał też do zwrotu dotacji 
wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami. Wynikało 
to z faktu, że w sprawozdaniu z wykonania Umowy dotacji do wydatków 
kwalifikowalnych Beneficjent zaliczył refundację kwoty 12,8 tys. zł z tytułu wydatków 
Projektu z 7 stycznia 2020 r. na rzecz urzędu skarbowego i ZUS, które zostały 
poniesione z rachunku bankowego nieprzeznaczonego na realizację Projektu (w tym 
5,9 tys. zł zapłacone po 31 grudnia 2019 r.). W wymaganym terminie Fundacja 
zwróciła dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12,8 tys. zł 
oraz należne odsetki w wysokości 0,6 tys. zł. Łącznie z przyznanej kwoty dotacji 
Beneficjent wykorzystał 925,1 tys. zł32. Koszty Projektu wyniosły 934,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 112-128, 145-154, 412) 

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

1. Fundacja nie udokumentowała realizacji kluczowych produktów i zadań Projektu. 
Dotyczyło to: uczestnictwa 1 tys. osób w przeprowadzonych pięciu konferencjach, 
upowszechnienia 5 tys. egzemplarzy poradnika jako narzędzi pracy z młodzieżą 
oraz wzrostu świadomości w opinii społecznej tematyki trudnego dorastania na 
poziomie 1 mln osób:  

a) według postanowień Oferty FS (cz. II pkt 8 lit. f str. 12-13) Beneficjent zobowiązany 
był do monitorowania osiągnięcia planowanego rezultatu Projektu „wzrost wiedzy 
i poznanie narzędzi pracy z młodzieżą wśród opiekunów w konferencjach 
regionalnych…” u 1000 osób za pomocą list uczestników i ankiet oraz do 
monitorowania osiągnięcia produktu zadania „konferencje regionalne” w liczbie 
5 za pomocą list obecności, list zgłoszeniowych. Tymczasem jako dowód realizacji 
tych wskaźników Beneficjent przedstawił jednostronicowe szacunkowe zestawienie 
liczby uczestników pięciu konferencji33. Na dokumencie tym widnieje pięć 
pieczątek podmiotów wynajmujących sale lub gospodarzy konferencji34, 
nazwanych przez Fundację „organizatorami”. Poza konferencją w Grudziądzu35, 
Potwierdzenie 1000 nie zostało przez nikogo podpisane. Wszyscy pozostali 
„organizatorzy” zgodnie poinformowali, że nie potwierdzali liczby uczestników.  

Z informacji uzyskanych od podmiotów wynajmujących sale, 112 uczestników36 
i zdjęć dostępnych z tych wydarzeń wynika, że w konferencjach udział mogło wziąć 
nie więcej niż ok. 640 osób37. Należy również wskazać, że zgodnie z Umową 

                                                      
32 Kwota dotacji przyznanej – 939 015 zł, dotacja niewykorzystana – 1 153,99 zł, dotacja wydatkowana 
niezgodnie z przeznaczeniem – 12 819 zł.  
33 Dalej: „Potwierdzenie 1000”. 
34 Za pośrednictwem Podmiotu zewnętrznego. 
35 Ksiądz z Grudziądza – wskazany jako gospodarz wydarzenia – poinformował, że: „Nie dysponuję żadnymi danymi na 
temat liczby uczestników. Potwierdziłem liczbę osób obecnych na Konferencji na specjalnej liście przekazanej mi przez 
Fundację. Liczbę uczestników podał mi przedstawiciel Fundacji. Nie pamiętam jaka to była liczba”. 
36 W tym 107 uczestników, czterech prelegentów i jednego dziennikarza. 
37 Na Potwierdzeniu 1000 dla Konferencji w Grudziądzu wskazano liczbę 200. Tymczasem ze zdjęć dostępnych na 
stronie internetowej (https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3232/ii-kongres-rodzin-w-grudziadzu, na temat II 
Kongresu Rodzin Katolickich. Według informacji księdza: „Konferencja Kolczasty Nastolatek była wpisana w formułę 
II Kongresu Rodzin”), oświadczenia dziennikarza – autora zdjęć i artykułów na temat tego wydarzenia oraz 
informacji od prelegenta tej konferencji wynika, że w wydarzeniu wzięło udział nie więcej niż ok. 70 osób.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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współpracy zawartą z Podmiotem zewnętrznym m.in. na techniczne 
zorganizowanie konferencji, miał on zapewnić catering dla uczestników konferencji 
oraz prelegentów. Z informacji uzyskanych od firm cateringowych, które 
zrealizowały to zadanie wynika, że catering przygotowany był łącznie dla 680 osób. 
Fundacja zapłaciła za niego 168 tys. zł. Za pozostałe usługi dotyczące organizacji 
konferencji (obsługa, wynajem sal, materiały konferencyjne, prelekcje) Fundacja 
zapłaciła 216,6 tys. zł. 

Prezes wyjaśnił m.in., że: uczestnicy konferencji nie wykazali zainteresowania 
wypełnianiem ankiet, a listy zgłoszeniowe i zdjęcia nie stanowiły sposobu 
monitorowania Projektu. W sprawie ujęcia tej formy dokumentowania w Ofercie FS 
Prezes zeznał, że: „Listy obecności wpisywałem do oferty ja. Jak się pisze grant 
i wpisuje lista obecności, to każdy wie, co to znaczy: imienna, z podpisami 
uczestników. W momencie kiedy postanowiliśmy, że konferencje będą miały 
charakter otwarty, należało dostosować formę listy obecności. Lista obecności była 
zbiorcza. Z imiennej formy zmieniliśmy na zbiorczą listę obecności”. Prezes zeznał 
też, że liczby na Potwierdzeniu 1000 wpisywał osobiście na podstawie informacji 
z protokołu odbioru cateringu przygotowanego przez Podmiot zewnętrzny. Pieczęć dla 
Grudziądza zorganizował on. W pozostałych przypadkach zasadą było, że dokument 
ten przekazywał Podmiotowi zewnętrznemu i z przystawionymi pieczęciami dostawał 
od niego „raczej po każdej konferencji”. Wskazał, że taki sposób został 
zaakceptowany przez Ministerstwo w momencie złożenia i zaakceptowania 
sprawozdania. Zeznał, że kiedy wcześniej pytał się telefonicznie jakie dokumenty 
powinien przedstawić, otrzymał informację, że „dowolne”. 

Należy zauważyć, że w zakresie opisu sposobu minimalizowania ryzyka dotyczącego 
frekwencji podczas konferencji regionalnych w Ofercie FS (str. 11 pkt 8 lit. d) 

                                                                                                                                       
Na Potwierdzeniu 1000 dla konferencji w Częstochowie wskazano 250 osób. Z informacji uzyskanej od podmiotu 
wynajmującego salę wynika m.in., że sala może pomieścić 150 osób, i że konferencja udostępniona była na holu na 
telewizorach dużoformatowych. Wskazał, że „nie jest nam znana liczba krzeseł przenośnych, które organizator 
wykorzystał podczas konferencji” oraz że „wielkość holu nie wyklucza połączenia jego funkcji zarówno 
uczestniczenia w konferencji (ok. 50 miejsc siedzących) jak i korzystania z cateringu”. Spośród 198 osób, które 
zostały zgłoszone na konferencję poprzez e-mail pracownika podmiotu wynajmującego, informacji NIK udzieliło 88 
osób. Udział w konferencji potwierdziły 64 z nich (Pozostałe 24 osoby poinformowały (27,3%), że mimo zapisów – 
z różnych przyczyn – nie wzięły udziału w konferencji), większość podpisała listę obecności (lub ewentualnie listę 
potwierdzającą pobranie materiałów – 86%, tj. 55 z 64 osób), pozostali poinformowali, że nie pamiętają, albo że 
nie podpisali bo przyjechali za późno. Jeden wskazał, że nie podpisał bez dalszego wyjaśnienia). Podali m.in., że 
na sali były jeszcze wolne miejsca, a prowadzący zapraszał do przodu (Jeden z nich poinformował, że „Nie 
przypominam sobie, żeby dla kogoś brakowało miejsca. Sam byłem kilka minut po czasie i znalazłem miejsce 
siedzące - zszedłem na dół auli, gdzie w pierwszych rzędach były pojedyncze wolne miejsca. Jeżeli ktoś stał 
u góry auli, to może był to jego własny wybór, ale na pewno nie był to hol. W holu rozstawiony był catering.”). 
Dwunastu z nich wskazało, że nie wszyscy mieścili się w sali, przy czym trzech spośród nich poinformowało, że 
poza salą mogło być nie więcej niż 30 osób. Oznacza to, że łączna wskazywana liczba uczestników nie mogła 
przekraczać ok. 180 osób. 
Na Potwierdzeniu 1000 dla konferencji w Krośnie wskazano 270 osób. Z informacji uzyskanej od podmiotu 
wynajmującego salę w Krośnie wynikało, że jest ona w stanie pomieścić 200 osób. Została przygotowana na 200 
osób, a catering dla 100 osób. Liczbę osób nie większą niż 200 uczestników potwierdzają zdjęcia dostępne na 
stronie kolczastynastolatek.pl. Na konferencję zapisało się 149 osób.   
Na Potwierdzeniu 1000 dla konferencji w Przemyślu wskazano 160 osób. Z informacji w zakresie zasobu 
dydaktycznego podmiotu, który wynajął salę w Przemyślu dostępnych na stronach internetowych 
(schronisko.pcen.pl, polska.travel.pl http://www.confero.pl/konferencje/baza-dydaktyczno-noclegowa-
belferek,3833), wynika że podmiot ten oferuje wynajem sal konferencyjnych, w tym sali o powierzchni 108m2 „do 
100 osób”, a przy układzie szkolnym 80 osób. Z informacji uzyskanej od prelegenta tej konferencji wynika, że 
„w sali, w której odbywały się wykłady, wg mojej oceny mogło zmieścić się ok 100 osób. Z racji tego, że od 
konferencji minęło już ponad 9 miesięcy nie jestem w stanie podać liczby uczestników i poziomu zapełnienia sali, 
być może była to liczba około 50 osób”. Na zdjęciach opublikowanych na stronie facebook.com tego podmiotu 
widać nie więcej niż 70 osób. Spośród 61 osób, które zostały zgłoszone na konferencję poprzez System 
Administracji Szkoleniami podmiotu wynajmującego informacji NIK udzieliło 19 osób. Udział w konferencji 
potwierdziło 17 z nich. Wszyscy podpisali listę obecności lub potwierdzającą pobranie materiałów.  
W sprawie dokumentów prowadzonych podczas konferencji Prezes zeznał, że: „nic mi nie wiadomo, aby ktoś 
sporządzał listę obecności. Po decyzji o otwartym charakterze konferencji przestałem imiennych list obecności 
oczekiwać”. 
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wskazano, że jeśli podczas pięciu konferencji Fundacja nie zgromadzi wskazanej 
liczby osób, to w ramach własnych zasobów zorganizuje dodatkowe konferencje, tak 
by była zgodna z zakładanymi; 

(akta kontroli str. 39-61, 88-111, 169-171, 259-313, 381, 450-619, 766-916, 948-
953, 1036, 1061-1162) 

b) według postanowień Oferty FS (cz. II pkt 8 lit. f str. 12-13) Beneficjent był 
zobowiązany do monitorowania osiągnięcia planowanego rezultatu 
„upowszechnienie narzędzi pracy z młodzieżą w celu przeciwdziałania przyczynom 
powstawania przestępczości przez dostarczenie materiałów merytorycznych”, 
które w liczbie 5000 miały zostać przekazane m.in. uczestnikom pięciu 
organizowanych konferencji, poprzez opinie czytelników, ankiety. Osiągnięcie 
produktu zadania „poradnik Kolczasty nastolatek” również w liczbie 5000 miało być 
monitorowane za pomocą potwierdzenia odbioru. Tymczasem jako dowód 
realizacji Beneficjent przedstawił jednostronicowe zestawienie liczby przekazanych 
egzemplarzy tego poradnika38, na którym nie widnieją żadne podpisy. Obejmuje 
ono czterowierszowe zestawienie z liczbami egzemplarzy poradnika i pieczątkami 
czterech podmiotów określonych przez Fundację jako organizatorów konferencji. 
Z informacji uzyskanych od nich w trakcie kontroli wynika, że nie uważają siebie za 
organizatorów konferencji i nie potwierdzali otrzymania poradników, w tym również 
nawet w ilości odpowiadającej liczbie uczestników poszczególnych konferencji. Nie 
pośredniczyli również w ich rozpowszechnianiu39. Z kolei dokumenty 
przedstawione przez podwykonawców Podmiotu zewnętrznego, któremu Fundacja 
zleciła projekt i wydruk poradnika „Kolczasty”, potwierdzają wydrukowanie go 
w liczbie 1000 egzemplarzy. Za usługę wydrukowania 5 tys. egzemplarzy 
poradnika „Kolczasty” Fundacja zapłaciła 112,5 tys. zł, a za redakcję, projekt 
i skład – 37,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 39-61, 88-111, 131, 638-667, 775, 897, 939-944, 1050-1055) 

W sprawie sporządzenia Potwierdzenia 5000 Prezes zeznał, że odbywało się to 
podobnie jak w przypadku Potwierdzenia 1000. Sam przygotował tabelę, do której 
wpisywał liczby na podstawie zapewnienia Podmiotu zewnętrznego, następnie 
przekazywał jemu dokument, po czym otrzymywał go z powrotem z pieczęciami 
„organizatorów”. 

Koordynator Projektu odpowiedzialny na podstawie Umowy dotacji za monitorowanie 
rezultatów i produktów zeznał, że nie dopilnował, aby rezultaty i produkty Projektu były 
monitorowane zgodnie z Ofertą FS. Podał, że zdjęć nie widział i nie pytał, czy były listy 
uczestników. Przyznał, że nie prowadził analizy takich dokumentów. Wskazał, że 
przyjęto na podstawie wcześniejszych doświadczeń, że to mogą być tylko 
oświadczenia organizatorów, oświadczeń tych jednak również nie widział. Nie 
pamiętał ile egzemplarzy poradnika miało być wykonanych w ramach Umowy dotacji. 
Podał też, że w tym momencie ujawniło się jego „z grubsza przeczytanie Umowy” 
dotacji. Na usprawiedliwienie wskazał, że na przełomie września i października 
przeżył ciężką chorobę i do końca października był wyłączony z Projektu. 

W odniesieniu do powyższych zeznań należy zaznaczyć, że cztery z pięciu 
konferencji przeprowadzonych zostało w listopadzie 2019 r., a poradnik „Kolczasty” 
i materiały konferencyjne zostały wykonane 31 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 130, 657-667, 760-762, 1036) 

                                                      
38 Dalej: „Potwierdzenie 5000”. 
39 W jednym przypadku dostali 15 egzemplarzy poradnika (bez potwierdzenia) ponad te dla kilku nauczycieli 
biorących udział z ich strony jako uczestników. 
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W sprawie potwierdzenia i odbioru 1000 kompletów materiałów konferencyjnych oraz 
5000 szt. poradnika „Kolczasty” oraz faktu czy widział materiały w tylu egzemplarzach 
Prezes zeznał, że nie dokonywał odbioru fizycznego, magazynowego, nie przeliczał, nie 
miał obowiązku kontrolowania ilości, a jedynym punktem odniesienia było oświadczenie 
Podmiotu zewnętrznego w formie protokołu. Widział, że na konferencjach były dostępne 
materiały. W sprawie okoliczności podpisania protokołów odbioru ww. materiałów 
Prezes zeznał, że nie pamięta okoliczności podpisania i opierał się na oświadczeniu 
Podmiotu zewnętrznego. W sprawie potwierdzenia odbioru poradników z datą 
19 października 2019 r. Prezes zeznał, że faktycznie w zakresie poradnika „za szybko” 
go podpisał, ponieważ poradnik w tej dacie nie był przygotowany; 

(akta kontroli str. 1033-1034) 

c) według postanowień Oferty FS (cz. II pkt 8 lit. f str. 12-13) Beneficjent miał 
monitorować osiągnięcie planowanego rezultatu „wzrost świadomości w opinii 
społecznej tematyki trudnego dorastania - kampania PR, poradnik Kolczasty 
nastolatek” na poziomie 1 mln za pomocą monitoringu mediów i sieci 
społecznościowych, raportów. Tymczasem jako dowód jego osiągnięcia Beneficjent 
przedstawił jednostronicowy dokument o nazwie Raport kampanii promocyjno-
informacyjnej Kolczasty nastolatek przygotowany przez Podmiot zewnętrzny, 
z którego wynikało, że kampania dotarła do 15,6 mln unikalnych użytkowników. 
Z informacji uzyskanych od tego podmiotu wynika, że liczby zasięgu kampanii 
wykazane w tym dokumencie „ustalane były na podstawie ogólnodostępnych danych 
podmiotów realizujących kampanie”. Z informacji uzyskanych przez NIK od 
podmiotów, które zrealizowały usługi publikacji reklam, felietonów, debaty 
redakcyjnej wynika m.in., że wielkości wykazane w raporcie Podmiotu zewnętrznego 
nie stanowią dowodu dotarcia do 15,6 mln osób. Przedstawione przez nich dane 
potwierdzają bowiem dotarcie do nie więcej niż 669,4 tys. osób40. Razem z liczbą 
1 tys. wydrukowanych egzemplarzy poradnika stanowi to 670,4 tys., tj. do 
14 908,4 tys. osób mniej niż zostało wykazanych w raporcie przedstawionym 
w Ministerstwie. Większość artykułów i reklam zawierała link do strony 
kolczastynastolatek.pl, ale – według wyjaśnień Prezesa – nie były zbierane statystyki 
jej odwiedzin i pobrań dokumentów41. Za organizowanie oraz przeprowadzenie akcji 
i przedsięwzięć informacyjnych Fundacja zapłaciła42 331,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 48-50, 98-99, 133-144, 215, 236-257, 443-455, 668-728, 766-772, 
787, 791, 893-910, 925-938, 945-947, 1037-1038, 1186-1191) 

                                                      
40 Liczba ta obejmuje m.in. liczbę 1251 odsłon artykułu w okresie do 18.09.2020 r., bez rozróżnienia na 
unikalnych użytkowników oraz 189 kliknięć w reklamę w okresie od 10 stycznia do 27 marca 2020 r. 
Przykładowo w przedłożonym do Ministerstwa raporcie podano, że dzięki emisji debaty z treścią trafiono do 4,8 mln 
unikalnych użytkowników (w tym 2,5 mln poprzez telewizje lokalne, a 2,3 mln poprzez portal). Tymczasem podmiot 
emitujący debatę (cz. 1 i cz. 2) w paśmie wspólnym telewizji lokalnych wskazał, że wielkość ta nie jest większa niż 
450 tys. oraz że liczba odbiorców audycji jest wartością szacunkową, przybliżoną. Należy zaznaczyć, że cz. 2 
debaty została wyemitowana 1 stycznia 2020 r., tj. po okresie realizacji Projektu. Z kolei podmiot prowadzący portal, 
na którym ukazał się artykuł o debacie wskazał, że treści z niego wynikające dotarły do 417 unikalnych 
użytkowników, przy czym nie posiada on danych archiwalnych, w związku z czym liczba ta uwzględnia wszystkich 
zainteresowanych jej treścią do 24 sierpnia 2020 r.  
W raporcie Podmiotu zewnętrznego wskazano również, że za pośrednictwem publikacji w prasie Kampania 
informacyjna (reklama i felietony) dotarła do 7,1 mln unikalnych użytkowników. Z informacji uzyskanej od podmiotów 
publikujących reklamę i felietony wynika, że liczba ta wynosi 212,8 tys. i stanowi liczbę wykupionych egzemplarzy. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że trudno mierzyć „wzrost świadomości w opinii społecznej”, za pomocą liczby 
wykupionych egzemplarzy publikacji oferującej także inne treści. 
41 Według informacji dostępnych w archiwum tej strony (https://web.archive.org/web/20191220153051, dostęp 
18 sierpnia 2020 r.) 20 grudnia 2019 r. strona ta nie zawierała treści merytorycznych dotyczących Projektu takich 
jak: opis przebiegu konferencji, lekcje pokazowe, debaty, poradnik. W zakresie liczby odwiedzin strony i liczby 
pobrań dokumentów Prezes wyjaśnił, że w trakcie realizacji zadania nie były zbierane statystyki odwiedzin strony 
oraz pobrań poszczególnych dokumentów. Dodał, że Fundacja nie przechowuje logów serwera web starszych niż 
30 dni. W sprawie monitorowania wejść zeznał, że: „Nie monitorowałem. Strona ta była tablicą ogłoszeń. Strona 
internetowa była wymogiem Projektu, to strona dla Ministerstwa. Nie pomyślałem, aby tworzyć jakieś narzędzie 
do zliczania jej odwiedzin. Wykupiliśmy domenę na rok. Strona niedługo przestanie istnieć”. 
42 W tym na realizację kampanii PR i reklamę w mediach Fundacja poniosła wydatki w wysokości 195,8 tys. zł. 
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W sprawie braku dokumentowania rezultatów i produktów Projektu w sposób 
określony Umową dotacji Prezes zeznał, że: „Jeśli piszemy wniosek, to wpisuje się 
wszystko, aby zaplanować maksimum możliwości i przypodobać się dysponentowi. 
A potem przychodzi rzeczywistość, że ludzie na przykład nie chcą wypełniać ankiet, 
opinii. Wskazane w ofercie mierniki efektów są faktycznie niemierzalne. Nie mam 
rozeznania jak wygląda w mediach obliczanie użytkowników. Przyjąłem dane 
w dobrej wierze przekazane przez Podmiot zewnętrzny”. 

(akta kontroli str. 1037) 

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Umowy dotacji na Fundacji ciążył obowiązek uzasadnienia 
celowości wydatkowania środków dotacji oraz bieżącego i kompletnego prowadzenia 
dokumentacji rzeczowej i księgowej dotyczącej realizowanych zadań. Zgodnie z § 1 
ust. 3 Umowy dotacji, szczegółowy zakres zadań do realizacji został określony 
w Ofercie FS, która stanowiła jej załącznik.  

(akta kontroli str. 21, 28) 

2. Część wydatków w ramach Projektu Fundacja poniosła w sposób niegospodarny 
i nieoszczędny. Wydatki na usługi w zakresie wynajmu sal i cateringu na konferencję, 
wydruku poradnika „Kolczasty” i materiałów konferencyjnych oraz reklamy w mediach 
Fundacja zleciła Podmiotowi zewnętrznemu43 bez rozeznania rynku (np. poprzez 
wysyłkę zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców). Podmiot ten nie wykonał 
faktycznie ww. usług, a jedynie pośredniczył w ich zleceniu, w następstwie czego: 

a) podwykonawcy usługi te wykonali za kwoty od 80% do 95% niższe niż Fundacja 
zapłaciła Podmiotowi zewnętrznemu, tj. 74,7 tys. zł (koszt faktyczny) w stosunku 
do 546,4 tys. zł (cena uiszczona) – taniej o 471,7 tys. zł; 

 za usługi określone jako wynajem sal na potrzeby konferencji – 
zarezerwowanych przez Podmiot zewnętrzny po uprzednim wskazaniu przez 
Fundację miejsc preferowanych – Beneficjent zapłacił temu podmiotowi 
30 tys. zł44, podczas gdy faktyczny koszt wynajmu (tzn. ujęty w fakturach 
podmiotów wynajmujących) wyniósł 6,1 tys. zł (o 80% mniej); 

 (akta kontroli str. 193, 212, 442, 480, 495, 539, 569, 612-613, 620, 789, 894)   

 za usługi określone jako catering Beneficjent zapłacił 168 tys. zł, podczas gdy 
faktyczny koszt cateringu wyniósł 25 tys. zł (o 85% taniej45). Koszt dwóch przerw 
kawowych i lunchu – dla jednego uczestnika Podmiot zewnętrzny wyliczył na 
168 zł. Decyzje co do zakresu tej usługi pozostawiono temu podmiotowi46. 

Należy zauważyć, że Fundacja zapłaciła Podmiotowi zewnętrznemu za usługi 
cateringu obciążone stawką VAT 23% (stawka naliczona prawidłowo, gdyż 
faktycznie była to usługa pośrednictwa), podczas gdy usługi cateringu są 
opodatkowane stawką obniżoną VAT – 8%. Zlecenie usług cateringu 
bezpośredniemu dostawcy tego rodzaju usług – tylko z tytułu VAT – mogłoby 
przynieść oszczędności w wysokości 20,5 tys. zł; 

(akta kontroli str. 209-214, 483-488, 518-519, 529-531, 566-568, 575, 611- 620, 773, 
779-785, 893, 905, 1032, 1035)   

                                                      
43 W Umowie współpracy, w ramach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.  
44 Wartość faktury dotyczącej usługi „wynajem sali” wyniosła 55 tys. zł. Według uwagi zamieszczonej na fakturze 
„zawiera obsługę techniczną konferencji”, która w złożonej Fundacji ofercie wyceniona została na 25 tys. zł. 
45 W zależności od miejsca konferencji było to od 63% do 90%.  
46 W ramach cateringu sfinansowano głównie kawę, herbatę, ciastka, cukier, mleko, wodę, a w ramach lunchu 
zupę i pieczywo. Na trzech konferencjach poza zupą z pieczywem przygotowano obiad „zasiadany” na 20 osób 
lub 10 osób (w pierwszym przypadku salę przygotowano dla 200 osób, posiłek dla 100 osób, w tym dla 20: zupa 
królewska, schab faszerowany oczkiem wieprzowym i śliwką, ziemniaki, surówki, deser: sernik z kruszonką, 
w drugim  przypadku sala na 120 osób, posiłek dla 120 osób, w tym dla 20: krem z pomidorów z chrustem 
z dyni, polędwiczka wieprzowa w boczku w sosie kurkowym, kopytka, brokuł, napoje, w trzecim przypadku 
posiłek na 160 osób, w tym dla 10 osób sakiewka drobiowa ze szpinakiem, ziemniaczki pieczone, surówka). 
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 za usługę określoną jako wydruk poradnika Beneficjent zapłacił Podmiotowi 
zewnętrznemu 107,5 tys. zł47, podczas gdy dokumenty przedstawione przez 
podwykonawcę usługi potwierdzają koszt wydruku 10,8 tys. zł48 (o 90% taniej). 
Dodatkowo z informacji uzyskanych od dwóch innych podmiotów realizujących 
takie usługi49 wynika, że „bez zniżek, których zapewne udzielilibyśmy” 
zamówienie to mogliby zrealizować za 9,7 tys. zł lub 19,2 tys. zł, tj. o 91% i 82% 
taniej50; 

(akta kontroli str. 620-667, 775, 897, 1050-1055) 

 za usługę określoną jako druk materiałów konferencyjnych Beneficjent zapłacił 
Podmiotowi zewnętrznemu 80,9 tys. zł, podczas gdy dokumenty przedstawione 
przez podwykonawców potwierdzają koszt ich wykonania za kwotę 3,7 tys. zł 
(tj. o 95% taniej). Dodatkowo z informacji uzyskanych od dwóch podmiotów 
realizującego takie usługi wynika, że usługę taką zrealizowaliby za 6,7 tys. zł 
lub 9,8 tys. zł, tj. o 92% i 88% taniej; 

(akta kontroli str. 452-453, 620-667, 777, 898, 1047, 1050, 1060) 

 za usługę określoną jako reklama w mediach Beneficjent zapłacił Podmiotowi 
zewnętrznemu 160 tys. zł, podczas gdy z dokumentów przedstawionych przez  
podwykonawców wynika, że koszt reklamy wyniósł 29,2 tys. zł, tj. o 82% taniej. 

(akta kontroli str. 620, 668-728, 771, 908) 

Należy zaznaczyć, że ze złożonej przez Beneficjenta Oferty FS wynikało, że ma 
doświadczenie m.in. w konferencjach specjalistycznych oraz publikacji podręcznika 
i dysponuje odpowiednim potencjałem. Ponadto w ofercie Projektu wyznaczono 
osobę koordynatora Projektu, który miał nim zarządzać, w tym organizować zasoby 
materialne i osobowe oraz podejmować decyzje, pobierając za te czynności 
wynagrodzenie, dysponując wsparciem asystenta koordynatora – Prezesa. 

(akta kontroli str. 41-44, 90-93) 

Prezes zeznał, że „Jestem pedagogiem, a nie finansistą. Wynająłem sobie firmę, bo 
to było prostsze. To ile firma zarobiła, nie obciąża mnie. Dane są szokujące”. 
W sprawie oszacowania wartości poszczególnych zadań podanych w Ofercie FS 
Prezes wyjaśnił: „przez ostatnie kilka lat brałem udział w pisaniu wniosków o granty 
dla Fundacji, zdążyłem nabyć wystarczającego dużego doświadczenia, aby 
samodzielnie określać wartość projektowanych zadań”. Zeznał też, że „logiką jest 
podawanie w ofercie kwot większych niż mniejszych, skoro mogą być potem 
obcięte” oraz że korzystał „z możliwości dawanych przez regulamin, górne granice”; 

(akta kontroli str. 403, 408, 1030, 1034) 

b) z tytułu organizacji technicznej konferencji – „zapewnienie obsługi 
organizacyjnej, recepcyjnej51” Podmiot zewnętrzny otrzymał wynagrodzenie 
w wysokości 25 tys. zł52. Jednoczenie z tytułu obsługi konferencji Fundacja 

                                                      
47 Bez uwzględnienia 5 tys. zł na projekt.  
48 Przy uwzględnieniu faktury podwykonawcy Podmiotu zewnętrznego sprzed podpisania Umowy współpracy 
koszt ten wyniósłby 34,4 tys. zł, tj. 68% taniej. 
49 W tym jeden z Bydgoszczy. 
50 Podmiotowi zewnętrznemu zlecono usługę projektu i wydruku. Razem z umowami o dzieło na projekty i skład 
poradnika Fundacja wydatkowała 132,5 tys. zł. Wskazane podmioty realizujące taką usługę podały, że wydruk 
łącznie z projektem kosztowałby 17,2 tys. zł i 27,8 tys. zł (przy założeniu wykupu 50 zdjęć a 31,5 tys. zł przy 
założeniu wykupu 100 zdjęć), tj. odpowiednio o 115,3 tys. zł - 87% i o 104,7 tys. zł - 79% taniej.  
51 Miał zapewnić odpowiednie i profesjonalne narzędzia oraz fachową obsługę w zakresie nagłośnienia sali 
konferencyjnej, a także oświetlenia. Z informacji uzyskanej od Podmiotu zewnętrznego wynika, że nie dostarczał 
dodatkowego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.  
52 Kwota wykazana przez Podmiot zewnętrzny w złożonej Fundacji ofercie. Na fakturze usługa „obsługa 
techniczna konferencji” została wliczona do usługi wynajem sali (wartość brutto faktury 55 tys. zł). 
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zapłaciła – bez pisemnej umowy, na podstawie wystawionej faktury – innemu 
podmiotowi 42,5 tys. zł. Według informacji uzyskanych od tego podmiotu wynika, 
że: „zakres prac był szeroki: kontakt z prelegentami, sprawdzanie i potwierdzanie 
obecności prelegentami, pomoc techniczna/fizyczna bezpośrednio podczas 
konferencji (przenoszenie różnych rzeczy, sprawdzanie czy wszystko jest na 
miejscu dobrze przygotowane, kierowanie ruchem gości, informacja dla 
uczestników”. Prezes zeznał, że prelegentów zapraszała inna osoba, którą 
zatrudniono na umowę o dzieło, której przedmiotem było „opracowanie koncepcji 
merytorycznej i prowadzenie 5 konferencji” – na kwotę 16 tys. zł). 

W sumie realny koszt obsługi konferencji przekroczył zakładaną w kosztorysie 
kwotę 61,5 tys. zł i wyniósł 83,5 tys. zł, przy niewykorzystaniu pełnej, 
przewidzianej w kosztorysie kwoty na najem sal: 30 tys. zł w stosunku do 
55 tys. zł. Prezes zeznał, że: „według mnie nie przekroczono tej pozycji. Bo ta 
pozycja (…) na kwotę 25 tys. jest podpięta pod wynajem sali. Kieruję się w tym 
przypadku treścią faktury – nazwą towaru na fakturze bez komentarzy, a nie 
protokołu”; 

(akta kontroli str. 58-59, 107-108, 433, 789, 795, 863-868, 893-912, 1035-1036) 

c) Fundacja zapłaciła 14,8 tys. zł z tytułu nabycia materiałów konferencyjnych dla 200 
uczestników konferencji w Grudziądzu, podczas gdy materiały konferencyjne 
wykonane zostały po dacie, w której ta konferencja się odbyła. Jej uczestnicy nie 
otrzymali więc materiałów ani poradnika, który również został wykonany po dacie 
jej przeprowadzenia, a który – zgodnie z zapisami Oferty FS (str. 10) – miał być 
kolportowany podczas konferencji. Fundacja zapłaciła również 16,8 tys. zł53 z tytułu 
usługi wydruku zaproszeń na pięć konferencji, mimo że zaproszenia w wersji 
wydrukowanej nie były wysyłane. 

(akta kontroli str. 220-221, 452-453, 638-667, 898) 

Prezes zeznał, że jego zdaniem materiały konferencyjne w Grudziądzu były i, że 
pamięta tylko, że nie było poradników. W sprawie zaproszeń zeznał, że Fundacja 
„zapłaciła na podstawie oświadczenia Podmiotu zewnętrznego, że taka usługa 
została wykonana. Nie miałem obowiązku sprawdzenia, zliczenia zaproszeń 
i tego nie zrobiłem”.  

(akta kontroli str. 1033-1034) 

Jako jedną z przyczyn powyższej nieprawidłowości należy wskazać upublicznienie 
przez Fundację ogłoszenia o przetargu jedynie na jej stronie internetowej. Miało to 
wpływ na poziom konkurencyjności postępowania, czego miernikiem była jedna 
złożona oferta. Należy zwrócić uwagę, że stosownie do § 6 ust. 2 Umowy dotacji 
Fundacja przy realizacji zamówienia zobowiązana była stosować określone 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych54 zasady 
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Tymczasem koordynator 
Projektu zeznał m.in., że „Prezes miał wszystko ułożone i miał dogadanych ludzi. 
Z właścicielem (Podmiotu zewnętrznego) znaliśmy się prędzej. Wcześniej 
współpracowaliśmy. Były to kontakty fundacyjno-biznesowe z różnych 
przedsięwzięć, które były realizowane. (…) to mądry człowiek, który pomaga wielu 
ludziom bezinteresownie. Mi pomógł w doradztwie wizerunkowym. Z Prezesem ma 
kontakt. Wspólnie uznaliśmy, że nie ma lepszego. Ten człowiek nam się objawił. 
Zmierzamy w jednym kierunku”, „Nie robiliśmy rozeznania, czy są inne firmy na 
rynku. Jest coś takiego jak zaufanie. Ta materia, w której się poruszamy – 
profilaktyka, uchronienie młodych ludzi przed zagrożeniem, to nie można wpuścić 

                                                      
53 13,6 tys. zł bez zaproszeń dla uczestników konferencji w Grudziądzu (3,2 tys. zł). 
54 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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człowieka, który wygrałby przetarg, który nie wiadomo jakie ma poglądy. 
Równouprawnienie musimy włożyć w kieszeń, bo to musi być ktoś kto realizuje myśl 
taką jak my zawarliśmy w Projekcie. Fundacja ma za zadanie promować dobre 
wzorce w świecie. Rynek nie może decydować w tym przypadku”. 

(akta kontroli str. 209-214, 759) 

W sprawie zapewnienia konkurencyjności Prezes zeznał, że: „cieszyłem się, że 
dostałem grant, ale się przestraszyłem, bo kwota nie była mała. W poprzednim 
grancie miałem lokalną kampanię medialną. Tu chodziło o to, aby dotrzeć do 
mediów mainstreamowych. Mówiono mi, że nie muszę robić przetargu. Pomyślałem 
sobie, że może znajdzie się firma, która zrobi nam wszystko. Ogłosiliśmy na stronie 
internetowej formalny przetarg”. Ofertę Podmiotu zewnętrznego przyjął „w dobrej 
wierze”. Przyznał też, że zna wspólnika tego podmiotu, bo był wodzirejem na jego 
weselu więcej niż 5 lat temu. Była to znajomość towarzyska, ale nie wiedział że jest 
on wspólnikiem Podmiotu zewnętrznego. Na pytanie: „Czy poinformował Pan go lub 
jego współpracowników wcześniej – tj. przed ogłoszeniem o przetargu na stronie 
internetowej czysteserca.org.pl (27 sierpnia 2019 r.) o planowanym Projekcie 
i zamówieniu? Jeśli tak to kiedy?” zeznał, że: „Dokładnie o takich rzeczach to nie, 
ale jak się rozmawia, to może była mowa o takich rzeczach. Nie pamiętam”.  

(akta kontroli str. 1030-1031, 1040) 

Zdaniem NIK upublicznienie przez Fundację ogłoszenia o przetargu jedynie na jej 
stronie internetowej, złożenie w postępowaniu tylko jednej oferty stanowiące niski 
miernik konkurencyjności oraz znajomości koordynatora i asystenta koordynatora 
Projektu z udziałowcem Podmiotu zewnętrznego wskazują, że działania 
Beneficjenta mogły co najmniej ograniczać zasadę konkurencyjności, równego 
traktowania i przejrzystości. Takie ograniczenie może wpływać na zmniejszenie 
konkurencyjnych, a więc i brak tańszych ofert, które pozwoliłyby na racjonalne 
wydatkowanie środków z budżetu państwa, co miało miejsce w tym przypadku. Brak 
rozeznania rynku poprzez np. zaniechanie wysyłki zapytań ofertowych, jak również 
brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Fundacji rodzi 
ryzyko nie tylko ograniczenia dostępu do zamówienia i konkurencji, ale także ryzyko 
występowania zachowań korupcyjnych. Celem zasady konkurencyjności jest 
zagwarantowanie, że wydatki ponoszone ze środków publicznych są 
najkorzystniejsze w stosunku do innych ofert dostępnych na danym rynku55. 
Jednocześnie podkreślić należy, iż ograniczenie konkurencyjności może 
spowodować wzrost cen, co bezpośrednio może się przełożyć na nieefektywność 
ekonomiczną. W tym przypadku Projekt można było zrealizować oszczędzając 
kwotę 471,7 tys. zł. Wybrany przez Beneficjenta wykonawca, faktycznie nie 
zrealizował usług, a jedynie pośredniczył w ich zlecaniu pomimo, że Fundacja jako 
zasób kadrowy wykazała koordynatora Projektu i asystenta, których zadaniem było 
zapewnienie zasobów materialnych i osobowych, a ponadto złożyła oświadczenie, 
że legitymuje się doświadczeniem w podobnych zadaniach. Fundacja wydatkowała 
więc środki wielokrotnie przewyższające faktyczne koszty zadań, nie zainteresowała 
się również składowymi kosztów związanych z usługami, pozostawiając w tym 
zakresie swobodę Podmiotowi zewnętrznemu. Takie działania stoją w sprzeczności 
z określonymi w Umowie dotacji zasadami wydatkowania dotacji, tj. w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, a także racjonalnie i efektywnie. 

                                                      
55 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2017 r. I SA/Kr 1160/16.  
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3. Podpisując z Podmiotem zewnętrznym Umowę współpracy na kwotę 712,4 tys. zł 
Fundacja nie zabezpieczyła swoich interesów oraz nie zapewniła jakości 
i terminowości wykonania usług, a także racjonalności wydatków, przez co nie 
zadbała o warunki gospodarnego wydatkowania środków publicznych 
pochodzących z Funduszu poprzez: 

a) niezawarcie zapisów odnośnie kar umownych w przypadku nieodpowiedniej 
realizacji lub opóźnień w realizacji zadań. Tymczasem Podmiot zewnętrzny: 

 dostarczył materiały konferencyjne i poradnik po terminie wynikającym z Umowy 
współpracy – „30 września 2019 r.”. Z informacji uzyskanej od bezpośredniego 
podwykonawcy tych materiałów i poradnika wynika, że ich wytworzenie zlecono 
25 października 2019 r.56. Poradnik i materiały wykonane zostały 31 października 
2019 r., po przeprowadzeniu 19 października 2019 r. pierwszej konferencji 
przygotowanej dla 200 osób57. Tymczasem protokoły odbioru podpisane 
pomiędzy Prezesem Fundacji a prezesem Podmiotu zewnętrznego potwierdziły 
wykonanie usługi 19 października 2019 r. (wykonanie materiałów 
konferencyjnych w liczbie 1 tys. szt. i poradników w liczbie 5 tys. szt.). Prezes 
zeznał, że „pamięta tylko, że nie było poradników”. 

(akta kontroli str. 209-214, 220-221, 452-453, 638-667, 1034) 

 zorganizował konferencje po terminie wynikającym z Umowy współpracy – 
„do 1 października 2019 r.” (zorganizowano je 19 października oraz 5, 6, 8 i 20 
listopada 2019 r.), co potwierdzały protokoły odbioru podpisane przez Prezesa 
Fundacji i prezesa Podmiotu zewnętrznego. Prezes wyjaśnił, że data 
1 października w Umowie współpracy to niedopatrzenie. 

(akta kontroli str. 115, 130, 211-212, 216-234, 387)  

 wykonał usługę: obsługa medialna i marketingowa dwóch debat po terminie 
wynikającym z Umowy współpracy – „15 grudnia 2019 r.”. W rezultacie działań 
Podmiotu zewnętrznego, cz. 2 debaty redakcyjnej została wyemitowana 
1 stycznia 2020 r., a reklama w jednym z portali internetowych emitowana była 
od 10 stycznia do 27 marca 2020 r. mimo że przedmiot Umowy dotacji miał być 
realizowany do 31 grudnia 2019 r. W protokole odbioru podpisanym przez 
Prezesa Fundacji i Prezesa Podmiotu zewnętrznego potwierdzono „zapewnienie 
obsługi medialnej i wykup reklamy w mediach” z datą 16 września 2019 r. 
Tymczasem samo bezpośrednie zlecenie wykupu reklam i innych publikacji 
w mediach miało miejsce np. 16 października, 18 listopada, 11, 20 i 29 grudnia 
2019 r. W sprawie zapłaty 160 tys. zł za usługę reklamy w mediach 17 września 
2019 r.58, tj. przed jej realizacją, Prezes zeznał, że „płaciłem z taką wiedzą, że 
trzeba zapłacić z góry za wykonanie tej usługi”. 

(akta kontroli str. 216-217, 257, 668-728, 771, 908, 1023-1028, 1037) 

 wykonał poradnik „Kolczasty” w formacie A4, mimo że zgodnie z § 7 ust. 1 lit. d 
Umowy współpracy poradnik miał mieć format A5, czego wymagało również 
ogłoszenie o przetargu. Prezes zeznał, że „pierwsze słyszę, nie zwróciłem na to 
uwagi”. 

(akta kontroli str. 178, 211, 660, 1031, 1140-1162) 

W sprawie braków zawarcia postanowień dotyczących kar w Umowie współpracy 
Prezes wyjaśnił m.in., że zwykle nawet przy jasno określonych w umowie 

                                                      
56 Jedynie 4x200 ulotek składanych lux i 4x150 ulotek, tj. z uwzględnieniem 4 zamiast 5 konferencji. 
57 Zgodnie Ofertą FS: „na każdą konferencję będą wydrukowane materiały konferencyjne. Oprócz poradnika do 
materiałów będą notesy, teczka, ulotki, długopisy oraz materiał merytoryczne do prowadzenia zajęć”. 
58 Na podstawie faktury z 17 września 2019 r. z tytułu „reklama w mediach”. 
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przesłankach naliczenia kary umownej dłużnik poszukuje powodów jej 
kwestionowania i nie chce dopuścić do wypłaty. Zeznał, że: „nie mam wiedzy 
o opóźnieniach. Nie informowano mnie o tym. Jedyną rzeczą opóźnioną był poradnik 
„Kolczasty”. Wiem o tym, bo byłem zaangażowany w pracę nad tym poradnikiem. Na 
inne rzeczy nie miałem wpływu. Umowy współpracy nie przygotowywałem. Treścią 
umowy się nie zajmowałem. Nie zwróciłem uwagi, że nie było kar umownych, bo nie 
jest to moja kompetencja”. 

(akta kontroli str. 395-396, 1035) 

b) niewystarczająco precyzyjne postanowienia dotyczące przedmiotu Umowy 
współpracy. W zakresie przygotowania poradnika jej przedmiotem było (§ 7 ust. 1): 
„przygotowanie projektu i wydruk poradnika”. Fundacja zawarła też dodatkowe 
umowy na wykonanie tego samego działania – „przygotowanie projektu”. Umowy te 
zawarto z prezesem Podmiotu zewnętrznego i jego trzema pracownikami na: 
„projekty i skład poradnika” z wynagrodzeniem 20 tys. zł łącznie. W przypadku 
technicznego przygotowania konferencji (§ 8 ust. 1) określono: „zapewnienie obsługi 
organizacyjnej, recepcyjnej”. Z tego tytułu podmiot ten uzyskał 25 tys. zł, podczas 
gdy z tytułu „obsługi konferencji” Fundacja zapłaciła – bez pisemnej umowy, na 
podstawie wystawionej faktury – innemu podmiotowi 42,5 tys. zł.  
W sprawie nieprecyzyjności zapisów Prezes zeznał, że Umowę współpracy 
przygotował Podmiot zewnętrzny. 

(akta kontroli str. 193, 209-214, 433, 789, 795) 

4. Beneficjent niezgodnie z postanowieniami Umowy dotacji realizował poniższe 
zadania w ramach Projektu, tj.: 

a) wbrew opisowi działań oraz zaplanowanych do osiągnięcia produktów określonych 
w Ofercie FS, stanowiącej załącznik do Umowy dotacji: 

▪ przeprowadził jedną zamiast dwóch debat redakcyjnych. W opisie 
zaplanowanych do osiągnięcia produktów wskazano, że: Produktami zadania 
miały być debaty redakcyjne w liczbie 2. Wartość docelowa miała być 
monitorowana poprzez kopie zapisów debat (cz. II pkt 8 lit. f str. 13 Oferty FS).  

W sprawozdaniu z realizacji zadania (str. 2-3)59 Beneficjent podał: „emitowano 
dwie debaty redakcyjne – w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Stowarzyszeniu 
Lokalnych i Regionalnych Mediów w Polsce. Do udziału w debatach zostali 
zaproszeni … [wymieniono tu sześć osób, które wzięły udział w debacie 
przeprowadzonej w Dzienniku Gazeta Prawna]”. Tymczasem przeprowadzono 
jedną debatę w redakcji Dziennik Gazeta Prawna, z której nagrano dwa filmy 
zatytułowane: Kolczasty nastolatek – debata redakcyjna cz. 1 (czas trwania 
14:26) i Kolczasty nastolatek – debata redakcyjna cz. 2 (czas trwania 14:07), 
które wyemitowano w paśmie wspólnym telewizji lokalnych60. Jednocześnie 
ustalono, że cz. 2 debaty została wyemitowana 1 stycznia 2020 r., mimo że 
zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy dotacji przedmiot umowy miał być realizowany 
w terminie do 31 grudnia 2019 r. W portalu gazetaprawna.pl opublikowano 
artykuł – nie debatę – opatrzony dwoma materiałami video, będącymi 
wypowiedziami dwóch osób uczestniczących w debacie. Na realizację działania 
„debaty redakcyjne” Fundacja wydatkowała 62 tys. zł. 

(akta kontroli str. 21, 51-52, 100-101, 114-115, 129, 684, 721-728, 787, 893) 

Prezes zeznał, że: „Były trzy nie dwie, bo dla mnie spotkanie, to sposób 
upublicznienia. Debata była wyemitowana na łamach pisma, a następnie 

                                                      
59 Przekazanego do Ministerstwa Sprawiedliwości 15 stycznia 2020 r., dalej: „Sprawozdanie”. 
60 Poprzez Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne – 42 nadawców w 134 miastach Polski. 
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w telewizji dwie części, czyli razem trzy. Nie mam wpływu, że w Dzienniku 
Gazeta Prawna był tylko artykuł i dwa wywiady. Podmiot zewnętrzny podzielił 
materiał na dwie części”.  

(akta kontroli str. 684, 1038) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień należy wskazać, że według słowników 
języka polskiego61 debata to dyskusja, rozprawianie, roztrząsanie problemów 
na ważny temat, zwykle oficjalna lub publiczna, prowadzona przeważnie na 
zebraniu, posiedzeniu. Debata redakcyjna, to debata prowadzona w redakcji. 
Tymczasem w ramach Projektu debata – dyskusja z udziałem sześciu osób – 
przeprowadzona została jednokrotnie w jednej redakcji. Na podstawie 
zebranego materiału przygotowano dwa filmy (cz. 1 i cz. 2)62 oraz artykuł, do 
którego dołączono dwa inne filmy – wywiady z dwoma uczestnikami debaty.  

▪ przygotował reportaż z zajęć „Kolczasty nastolatek”. W Ofercie FS wskazano 
(cz. III str. 18) że: „Reportaż będzie zawierał przebieg zajęć oraz relacje i opinie 
młodzieży na wskazaną tematykę. Reportaż będzie trwał od 14 do 20 minut” 
oraz „reportaż będzie promowany i wyświetlany (…) podczas konferencji”. 
Opublikowany na stronie internetowej oraz przekazany do Ministerstwa 
reportaż trwa ponad 25 minut i zawiera jedną opinię uczennicy. Reportaż został 
wyprodukowany po przeprowadzeniu wszystkich konferencji63, na podstawie 
lekcji pokazowej, która miała miejsce 6 grudnia 2019 r. 

Ponadto należy wskazać, że jako cel szczegółowy Projektu wskazano 
w Ofercie FS wyprodukowanie reportażu ilustrującego w skrócie treści 
i zagadnienia zawarte w poradniku „Kolczasty” na podstawie pilotażowych 
zajęć z nastolatkami i rodzicami (cz. II pkt 8 lit. b str. 10). Reportaż ten zawiera 
fragmenty lekcji pokazowej dotyczącej relacji nastolatka z rodzicami, nie 
zawiera zagadnień dotyczących: seksualności nastolatka, nastolatka w szkole, 
nastolatka w grupie rówieśniczej, nastolatka w drodze ku dojrzałej osobowości. 
Na realizację reportażu Fundacja wydatkowała 30,6 tys. zł.  

(akta kontroli str. 48, 56, 97, 105, 155, 552-559, 727, 811, 894, 963-1012) 

Prezes zeznał, że: „Te elementy uciekły mi, bo skupiłem się na tym, aby w ogóle 
reportaż powstał. Postanowiłem reportaż zrobić osobno poza konferencjami. 
Chodziło o zgranie techniczne ekipy”.  

(akta kontroli str. 1038) 

▪ zrealizował produkty kampanii PR. W ofercie wskazano (cz. II pkt 8 lit. f str. 12) 
że: produktami zadania będzie 20 materiałów prasowych. Tymczasem 
zrealizowano 19 materiałów prasowych, a trzy z nich stanowiły identyczne 
artykuły opublikowane na łamach jednej gazety wydawanej w trzech miastach.  
Prezes zeznał, że to jest pytanie do Podmiotu zewnętrznego – „Nie wiem 
dlaczego nie było 20”.  

(akta kontroli str. 50, 100, 132-137, 411, 681, 1050-1053) 

b) dokumenty zewnętrzne (45 spośród 47), potwierdzające poniesione wydatki, 
ujęte w sprawozdaniu z wykonania Projektu nie spełniały w pełni wymogów 
§ 9 Umowy dotacji:  

                                                      
61 www.sjp.pwn.pl, www.wsjp.pl, www.dobryslownik.pl, www.sjp.pl. 
62 Z informacji uzyskanej od podmiotu wykonującego „produkcję edukacyjnych materiałów filmowych” wynika 
m.in., że: ze względu na obszerność materiału filmowego dla celów emisyjnych wytypowano najistotniejsze 
fragmenty, a ze względu na możliwości percepcji odbiorców i możliwości emisyjne podzielono go na dwie części. 
63 Daty konferencji to: 19 październik 2019 r., 5, 6, 8 i 20 listopad 2019 r. 
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▪ 26 dowodów (umów o dzieło i zlecenie oraz wystawionych do nich 
rachunków64) nie zostało opisanych w sposób trwały i przejrzysty ze 
wskazaniem numeru umowy, pozycji kosztorysu, kwoty dofinansowania, 
proporcji współfinansowania oraz przeznaczenia przedmiotu umowy, co było 
niezgodne z § 9 ust. 6 Umowy dotacji, stanowiącym że rachunki muszą być 
bezwzględnie opisane m.in. w ww. sposób. Nie opatrzono ich klauzulą 
„współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości”, mimo że zgodnie 
z § 9 ust. 3 Umowy dotacji Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych od Dysponenta Funduszu 
środków dotacji oraz dokonywanych z tych środków wydatków związanych 
z realizacją umowy wraz z opatrzeniem ww. klauzulą; 

Osoba prowadząca księgi rachunkowe Fundacji wyjaśniła m.in., że: „operacje 
muszą być ujęte w księgach i wykazane w sprawozdaniu zgodnie z ich treścią 
i rzeczywistością ekonomiczną, nawet jeśli z formalnego punktu widzenia nie 
powinny się tam znaleźć. Z treści wskazanych dokumentów jednoznacznie 
wynika z jakiego projektu jest finansowana realizacja wskazanych umów”. 

(akta kontroli str. 813-890, 923) 

▪ 45 dowodów księgowych65 na odwrocie nie zawierało daty dokonania płatności, 
co było niezgodne z § 9 ust. 5 pkt 7 Umowy dotacji; 

Osoba prowadząca księgi rachunkowe Fundacji wyjaśniła m.in. że: „w naszej 
ocenie dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności bezspornie 
wskazuje datę dokonania operacji. Taki dokument ma charakter trwały”. Podała, 
że wymóg Umowy dotacji dotyczył załączenia dokumentu potwierdzającego 
dokonanie płatności, na którym znajdowała się data zapłaty oraz że nie istnieje 
wzorcowy wzór rozliczenia dotacji otrzymanych ze środków budżetu państwa. 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK zwraca uwagę, że obowiązek 
zawarcia na odwrocie dokumentu wskazania daty i dokonania płatności  wynika 
wprost z Umowy dotacji. W sprawie braku wzoru rozliczenia dotacji, należy 
wskazać, że zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy dotacji wzór opisu dokumentu 
finansowo-księgowego stanowi jej załącznik nr 5, zawierający wyodrębnioną 
sekcję: „Zapłacono przelewem w dniu…”. Fundacja skorzystała z tego wzoru 
przy opisie w sposób trwały dwóch dowodów z 2 i 8 listopada 2019 r.66;  

(akta kontroli str. 766-812-890, 920-921) 

▪ 19 dowodów (faktur67) nie zawierało potwierdzenia dokonania przez osoby 
upoważnione kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej (przy 
potwierdzeniu kontroli formalno-rachunkowej widnieje podpis Prezesa, a przy 
potwierdzeniu kontroli merytorycznej osoby prowadzącej księgi rachunkowe 
Fundacji), co było niezgodne z § 9 ust. 5 pkt 3 i 4 Umowy dotacji; 

Osoba prowadząca księgi rachunkowe Fundacji wyjaśniła, że przez oczywistą 
pomyłkę podpisy zostały złożone odwrotnie. 

(akta kontroli str. 766-812, 923) 

▪ jeden dowód68 został trwale opisany nieprawidłowym sposobem ujęcia dowodu 
w księgach rachunkowych i identyfikatorem księgowym, tj. podano kwotę 

                                                      
64 Na kwotę 96,1 tys. zł: UMW/2019/17, 19, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 54, 09, 20, 21, 22, 23, 24, 55, 56, 27, 28, 29, 
30, 32, 31, 43, 45, 47. 
65 Na kwotę 901,1 tys. zł, wskazanych w przypisie powyżej oraz poniżej. 
66 Na kwotę 1,2 tys. zł, o nr ewidencyjnych 233/1 i 256/1. 
67 Na kwotę 805,0 tys. zł, ujętych w księgach rachunkowych pod nr dziennika: 267, 275, 190, 193, 245, 252, 304, 
244, 253, 255, 285, 286, 284, 271, 272, 273, 274, 276, 304. 
68 Faktura nr FV/19/12 z 12.12.2019 r. na kwotę 30,6 tys. zł dotycząca reportażu z zajęć. 
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42,5 tys. zł zamiast 30,6 tys. zł oraz nr 289/19/ZAKUP, mimo iż dotyczył on 
innego dowodu69, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości70 i § 9 ust. 5 Umowy dotacji. Dowód na 
kwotę 42,5 tys. zł dotyczący obsługi konferencji ujęto na nieprawidłowym 
koncie księgowym (500-403-7-2 Reportaż z lekcji, mimo że nie dotyczył 
reportażu z lekcji). 

Z wyjaśnień osoby prowadzącej księgi rachunkowe Fundacji wynika, że 
stanowiło to omyłkę. 

(akta kontroli str. 328, 336-338, 811-812, 922) 

c) wbrew postanowieniom Oferty FS (cz. II pkt 6 str. 4) zarządzał Projektem. Według 
nich osobą zarządzającą powinien być koordynator Projektu, a do jego 
obowiązków miało należeć: organizowanie zasobów materialnych i osobowych 
niezbędnych do realizacji Projektu, bieżące monitorowanie i nadzorowanie postępu 
działań wynikających z harmonogramu Projektu, koordynacja pracy zespołu, 
promocja projektu, monitorowanie rezultatów Projektu, obsługa korespondencji. 
W celu zapewnienia ciągłości realizacji przewidziano wsparcie w osobie asystenta 
koordynatora. Koordynatorem miała być osoba wskazana na podstawie umowy 
współpracy, mająca doświadczenie w koordynacji projektów współfinansowanych 
ze środków publicznych, a asystentem koordynatora Prezes Fundacji. Z zeznań 
osoby wskazanej w treści Oferty FS jako Koordynator wynikało, że faktycznie to 
nie on koordynował Projekt, bo z Prezesem zamienili się rolami („Byłem zastępcą 
koordynatora, bo to on przejął moje kompetencje. To on monitorował 
i nadzorował”). W okresie sierpień-grudzień 2019 r. za zadania wykonywane na 
rzecz Fundacji formalny koordynator wystawił pięć faktur na kwotę 3,5 tys. zł 
(17,5 tys. zł).  

(akta kontroli str. 42-43, 91-92, 758-764) 

Prezes wyjaśnił, że na realizację usług koordynatora nie sporządzono pisemnej 
umowy. Zeznał też, że formalnie był zastępcą koordynatora, ale wskazał, że „Moja 
rola była całościowa. Zajmowałem się praktycznie wszystkim. (…) wykonywał 
zadanie na ile mu pozwalałem. Zgodził się na to, bo wiedział jak go potrzebuję. Nie 
udźwignąłbym funkcji koordynatora formalnie zarządzającego Projektem”.  

(akta kontroli str. 396, 1029, 1038-1039) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy dotacji oraz § 28 

Rozporządzenia FS, koordynator zadania nie może pobierać w ramach 

realizowanego zadania wynagrodzenia z innego tytułu niż koordynowanie 

wykonywania zadania i nadzorowanie realizacji zadania. Pełnienie funkcji 

koordynatora uniemożliwiłoby Prezesowi pobrania wynagrodzenia uzyskanego 

w ramach Projektu na inne zadania (przeprowadzenie lekcji pilotażowych 

i redakcję poradnika „Kolczasty”), tj. 8,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 23, 766-767, 859, 862, 894, 900) 

d) nie zawarł w Umowie współpracy, dotyczącej kwoty stanowiącej 75,2% wartości 
Projektu, postanowień mówiących o prawie wglądu Dysponenta Funduszu do 
dokumentów swojego podwykonawcy. Zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy dotacji Fundacja 
została zobowiązana do zapewniania Dysponentowi wglądu do dokumentów 
podwykonawców realizujących zadania w zawieranych przez siebie umowach.  

                                                      
69 Faktury nr 05/12/2019 z 16.12.2019 r. na kwotę 42,5 tys. zł dotyczącej obsługi konferencji. 
70 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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Prezes zeznał, że: „przy podpisaniu umów nie zwróciliśmy na to uwagi. Wzór 
Umowy współpracy otrzymałem od Podmiotu zewnętrznego”. 

(akta kontroli str. 27, 209-214, 412, 1039) 

e) przetwarzał dane osobowe prelegentów. W ramach realizacji Projektu Fundacja 
nie przekazała bowiem 14 prelegentom przeprowadzonych konferencji71 – 
niebędących przedsiębiorcami – wzoru formularza przetwarzania danych 
osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy dotacji. Zgodnie 
z postanowieniami § 20 ust. 1 i 2 Umowy dotacji za realizację obowiązku 
informacyjnego, pełną odpowiedzialność ponosi Beneficjent. 

Prezes wyjaśnił, że nie było takiej potrzeby. W odniesieniu do tych wyjaśnień NIK 
wskazuje, że obowiązek ten wynikał wprost z Umowy dotacji. 

(akta kontroli str. 35-37, 66-67, 409) 

f) nie uzyskał pisemnej zgody Dysponenta Funduszu na zlecenie zadania 
Utworzenie Strony Internetowej projektu połączonej profilem w mediach 
społecznościowych. Zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy dotacji Dysponent Funduszu 
dopuszczał możliwość zlecenia przez Beneficjenta realizacji niektórych lub 
wszystkich zadań składających się na przedmiot umowy, wybranym jednostkom, 
o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy72 (tj. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń). Każdorazowe 
takie zlecenie wymagało wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez Dysponenta 
Funduszu. W celu uzyskania zgody Beneficjent powinien złożyć do Dysponenta 
wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności zlecenia danego zadania lub jego 
części. Utworzenie strony internetowej Projektu Fundacja zleciła stowarzyszeniu, 
które na usługę tę wystawiło fakturę w kwocie 5,8 tys. zł73.   

Prezes wyjaśnił, że stowarzyszenie to „występowało tu jako podmiot wykonujący 
usługę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie jako stowarzyszenie, 
któremu należałoby zlecić zadanie w myśl § 18 ust. 1 przywołanej Umowy dotacji. 
Stąd też nie było konieczności uzyskania uprzedniej zgody Dysponenta Funduszu. 
Informację na ten temat zawarta została w p. 3.2.1. Sprawozdania74”. 

NIK zwraca uwagę, że stowarzyszenie, któremu Fundacja zleciła wykonanie 
strony internetowej spełnia przesłanki aby uznać je za podmiot określony w § 18 
ust. 1 Umowy dotacji (nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa 
w celu osiągnięcia zysku). Ponadto stowarzyszenie to w 2018 r. uzyskało 
dofinansowanie ze środków Funduszu dla tej właśnie kategorii podmiotów.   

 (akta kontroli str. 34, 48, 52-53, 97, 101-102, 791-792, 894, 958, 1192-1208) 

Przedstawiając powyższe nieprawidłowości (nr 1-4) należy wskazać, że zgodnie z: 

 § 3 ust. 1 Umowy dotacji Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji 
oraz wkładu własnego wyłącznie na realizację przedmiotu umowy zgodnie 
z niniejszą umową; 

 § 3 ust. 3 Umowy dotacji wydatki na realizację przedmiotu umowy winny być 
dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów; 

                                                      
71 Na przeprowadzone prelekcje Beneficjent wydatkował 12,3 tys. zł. 
72 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. 
73 Nr 2/11/2019 z 27 listopada 2020 r., uiszczona 17 grudnia 2019 r. 
74 W sprawozdaniu podano, że stowarzyszenie: „wykonało stronę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej i jest sprzedawcą podmiotowo zwolnionym z podatku VAT”. 
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 § 3 ust. 9 lit. a, b i f Umowy dotacji wydatki ponoszone na realizację zadań 
będących jej przedmiotem są kwalifikowalne, jeżeli są niezbędne dla realizacji 
zadania, racjonalne i efektywne, zgodne z warunkami określonymi w umowie.  

 (akta kontroli str. 22-23, 28) 

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: 

1. Jako niezbędne w stosowaniu zasady konkurencyjności przy udzielaniu 
zamówień ze środków publicznych NIK uważa podjęcie działań mających na celu 
dotarcie do szerszego grona potencjalnych wykonawców.  

2. Nieodzownym elementem zapewniania racjonalności wydatków jest bieżące ich 
monitorowanie i dokumentowanie zarówno w zakresie merytorycznym jak 
i finansowym. Z tych obowiązków i odpowiedzialności nie zwalnia powierzenie 
zadań innym podmiotom. 

W związku z zakończeniem Projektu i rozliczeniem przez Dysponenta Funduszu 
Umowy dotacji, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków. 

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. 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 
uwag 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. 

 

Bydgoszcz,        listopada 2020 r. 
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