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Warszawa, 25 listopada 2019 r. 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

Zakres kontroli 

Realizacja umowy nr 2018/1877/6956/Sub.D/DS-KLUB/14/MS z dnia 

8 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze 

środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego 

na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub”1, 

zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.2 

Nazwa i adres 

kontrolowanego 

Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Handball3, ul. Armii Krajowej 2/8, 78-400 Szczecinek. 

Władze 

Stowarzyszenia 

Jakub Pawenta, Prezes Zarządu Klubu; 

Robert Fabiszak, Wiceprezes Zarządu Klubu; 

Magdalena Legan, Sekretarz Klubu; 

Grzegorz Kilian, Skarbnik Klubu. 

Władze 

Stowarzyszenia 

w okresie objętym 

kontrolą 

Jakub Pawenta, Prezes Zarządu Klubu – od dnia 15 czerwca 2017 r.;  

Robert Fabiszak, Wiceprezes Zarządu Klubu – od dnia 15 czerwca 2017 r.; 

Magdalena Legan, Sekretarz Klubu – od dnia 15 czerwca 2017 r.; 

Grzegorz Kilian, Skarbnik Klubu – od dnia 15 czerwca 2017 r. 

Imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe 

kontrolera, 

Departament, 

nr upoważnienia  

Joanna Wojtaszek  ̶ główny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 46/2019 z dnia 27 sierpnia  

2019 r.; 

Piotr Popiel  ̶ główny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru  

w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 47/2019 z dnia 27 sierpnia  

2019 r. 

Termin czynności 

kontrolnych 
11 września 2019 r.  

Okres objęty 

kontrolą 
17 maja 2018 r. – 14 grudnia 2018 r. 

Podstawa prawna 

przeprowadzenia 

kontroli 

§ 10 umowy o dofinansowanie, w związku z § 11 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej4. 

Cel kontroli 
Celem kontroli jest ocena wydatkowania przez Klub dofinansowania udzielonego 

przez Ministra Sportu i Turystyki5 w ramach Programu „Klub” 2018. 

 

[Dowód: akta kontroli str. 1-14] 

 

                                                 
1  Program „Klub” na rok 2018 stanowiący załącznik do decyzji nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. Urz. 

Ministra Sportu i Turystyki poz. 31, z późn. zm.) – dalej: „Program »Klub« 2018”. 
2  Dalej: „umowa o dofinansowanie” lub „umowa”. 
3  Dalej: „Stowarzyszenie Handball”  lub „Stowarzyszenie” lub „Klub”. 
4  Dz. U. poz. 1801, dalej: „rozporządzenie”. 
5  Dalej: „Minister”. 
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Ocena 

 

Minister Sportu ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości6 realizację przez 

Klub w 2018 r. zadania publicznego dofinasowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej7, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży, w ramach Programu „Klub” 

2018. Dofinansowanie, które otrzymał Klub na wykonanie powyższego zadania zostało 

wykorzystane w pełnej kwocie wynoszącej 10.000,00 zł. 

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące ustalenia: 

1) środki uzyskane z dofinansowania zostały wydatkowane zgodnie z umową 

o dofinansowanie, na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe 

oraz zakup sprzętu sportowego; 

2) przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości, zgodnie 

z przeznaczeniem oraz w terminie określonym umową o dofinasowanie; 

3) Klub zachował procentowy udział środków własnych w całkowitych kosztach 

zadania; 

4) Klub posiadał oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE8 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych9; 

5) Klub udokumentował wszystkie wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie; 

6) Klub przedstawił Ministrowi końcową dokumentację sprawozdawczą i rozliczeniową 

z wykonania zadania pod względem merytorycznym i rzeczowo-finansowym 

w wymaganym terminie. 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zamieszczeniu w Karcie 

rozliczenia dotacji błędnych danych dotyczących ilości zakupionych koszulek. Powyższe nie 

miało wpływu na realizację zadania objętego kontrolą.  

 

I. USTALENIA OGÓLNE 

1. Uregulowania prawno-administracyjne. 

Klub jest stowarzyszeniem z siedzibą w mieście Szczecinek. 

Zgodnie z § 7 statutu Stowarzyszenia, do głównych celów Klubu należy w szczególności: 

1) promowanie piłki ręcznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

2) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży; 

3) prowadzenie sekcji sportowej dzieci i młodzieży szkolnej; 

4) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania 

samorządu terytorialnego i poza nim; 

                                                 
6  Minister Sportu stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywną.  
7  Dalej: „FRKF” lub „Fundusz”. 
8  Dz. Urz. L z 2016 r. nr 119/1, z późn. zm. 
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. 

Ustalenia kontroli 
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5) organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 15-24] 

2. Umowa o dofinansowanie. 

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Minister zawarł z Klubem umowę o dofinansowanie realizacji 

zadania publicznego ze środków finansowych FRKF polegającego na rozwijaniu sportu dzieci 

i młodzieży w ramach Programu „Klub” 2018.  

Na realizację zadania Minister udzielił dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł, stanowiącej 

72,91% całkowitych kosztów zadania wynoszących 13.715,45 zł10. Kwota 3.715,45 zł 

stanowiła finansowy wkład własny Klubu.  

W ramach zadania Klub miał sfinansować: 

1) przeprowadzenie zajęć sportowych przez dwóch instruktorów dla 31 uczestników 

w wieku do 18. roku życia. Zajęcia miały odbywać się w okresie od 2 kwietnia do 

15 listopada 2018 r., w łącznym wymiarze 90 godzin; 

2) zakup sprzętu sportowego, tj.: 15 strojów meczowych, 20 koszulek treningowych 

juniorskich, 20 piłek meczowych, 20 gum treningowych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 25-39] 

II. REALIZACJA UMOWY 

1. Badanie dokumentacji źródłowej 

W ramach kontroli zbadano sześć dokumentów księgowych wystawionych na łączną kwotę 

13.715,45 zł. Klub wykorzystał udzielone dofinansowanie w pełnej wysokości, tj. w kwocie 

10.000,00 zł.   

W ramach realizacji zadania Klub: 

1) dofinansował wynagrodzenie dwóch instruktorów prowadzących zajęcia sportowe  

w łącznej kwocie 6.570,45 zł, sfinansowanej ze środków FRKF w wysokości  

6.000,00 zł. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem określonym 

w umowie o dofinansowanie, udział uczestników został potwierdzony listą obecności. 

Na realizację zajęć sportowych zostały zawarte z instruktorami umowy o dzieło. 

Wypłata wynagrodzenia była dokonana przelewem, na podstawie przedstawionych 

rachunków i oświadczeń potwierdzających wykonanie pracy;  

2) zakupił sprzęt sportowy w ilości nie mniejszej niż określona w umowie 

o dofinansowanie na kwotę 7.145,00 zł, sfinansowaną ze środków FRKF w wysokości 

4.000,00 zł. 

Klub zakupił 38 koszulek treningowych, tj. o 18 koszulek więcej niż liczba koszulek 

określona w umowie o dofinansowanie. Z wyjaśnień Prezesa Klubu wynika, że 

zakupiono więcej koszulek, ponieważ ich łączna ostateczna wartość wyniosła tyle ile 

planowano pierwotnie na zakup 20 koszulek. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie Stowarzyszenie Handball: 

•  zrealizowało wydatki w terminie objętym umową o dofinansowanie; 

•  było jedynym posiadaczem rachunku bankowego, na który przekazane zostało 

dofinansowanie; 

•  nie uzyskało dochodów przy realizacji zadania;  

                                                 
10  Zgodnie z Rozdziałem VII Programu „Klub” 2018 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł powinien być  

nie mniejszy niż 10% całkowitych kosztów zadania. 
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•  spełniło obowiązek informowania o uzyskaniu dofinansowania.  

 [Dowód: akta kontroli str. 11-14, 40-67] 

2. Kontrola zakupu sprzętu sportowego oraz oświadczeń w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. 

Zakupiony w ramach omawianego zadania sprzęt sportowy nie został zbyty i w trakcie 

kontroli pozostawał własnością Klubu. Część koszulek i strojów sportowych została 

przekazana uczestnikom zajęć sportowych protokołami przekazania sprzętu sportowego. Stan 

techniczny sprzętu był dobry. Cztery gumy uległy zniszczeniu11.  

Zgodnie z pkt 4 rozdziału VI Programu „Klub” 2018 oraz § 18 umowy o dofinansowanie, 

Klub był zobowiązany do uzyskania od prowadzących i uczestników zajęć sportowych 

oświadczeń o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki12, a także wprowadzania do systemów teleinformatycznych 

danych osobowych na potrzeby realizacji i rozliczenia zadania. 

Prezes Klubu przedstawił w trakcie kontroli powyższe oświadczenia (31 uczestników zajęć 

i dwóch instruktorów). 

 [Dowód: akta kontroli str. 68-79] 

3. Osiągnięcie zaplanowanych efektów. 

Klub zrealizował cele wskazane dla omawianego zadania, zgodnie z zawartą umową 

o dofinansowanie. W ramach dofinansowania, dokonano zakupu sprzętu sportowego oraz 

przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia. 

[Dowód: akta kontroli str. 80-84] 

III. Rozliczenie dofinansowania 

Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Klub zobowiązany był do przedstawienia końcowej 

dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej z wykonania zadania pod względem 

merytorycznym i rzeczowo-finansowym w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 

zadania, tj. do dnia 17 grudnia 2018 r.  

Klub złożył do MSiT sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w terminie, w dniu 

13 grudnia 2018 r. (data wpływu). W załączniku nr 1a do Karty rozliczenia dotacji zostały 

zamieszczone błędne dane dotyczące ilości zakupionych koszulek13. W udzielonych 

wyjaśnieniach Prezes Klubu stwierdził, że „…różnica wynikła z niezrozumienia zasad 

rozliczenia projektu…”. 

Rozliczenie dofinansowania zostało przyjęte przez Ministra w zakresie rzeczowo- 

finansowym w całości na kwotę 10.000,00 zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 85-91] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Protokół zniszczenia z dnia 2 września 2019 r. 
12  Dalej: „Ministerstwo” lub „MSiT”. 
13  W rozliczeniu wpisano 20 szt. koszulek planowanych do zakupu, a nie 38 szt. koszulek faktycznie zakupionych. 
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Na podstawie zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustaleń oraz sformułowanej 

na ich podstawie oceny, wnoszę o przekazywanie Ministrowi rzetelnych informacji 

w końcowej dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej z wykonania zadania pod 

względem merytorycznym i rzeczowo-finansowym. 

Pouczenie 

Zgodnie z § 10 ust. 13 umowy o dofinansowanie, od wystąpienia pokontrolnego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

Jednocześnie zobowiązuję Klub do przekazania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu 

wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

jeden dla Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, drugi do akt kontroli. 

 

 

Z upoważnienia 

Ministra Sportu 

 

Anna Krupka 

Sekretarz Stanu 

Zalecenia i wnioski 


