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Warszawa, 11 grudnia 2019 r.       

 

DKN-WK.0801.30.2019  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Zakres kontroli 

Realizacja umowy nr 2018/0742/4365/Sub.D/DS-KLUB/14/KK z 20 lipca 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” 20181, zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki. 

Nazwa i adres 

kontrolowanej 

jednostki  

Klub Narciarski „LIDER” (dalej: „Klub”), 

ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków. 

Nr umowy 

o dofinansowanie 

oraz dane 

identyfikacyjne 

w systemie AMODIT 

Umowa nr 2018/0742/4365/Sub.D/DS-KLUB/14/KK z 20 lipca 2018 r., 

(dalej: „umowa o dofinansowanie”), ID: 8239085. 

Osoby pełniące 

funkcje kierownicze 

w okresie 

kontrolowanym  

Piotr Bogusz – prezes Zarządu 

Marek Szlachta – wiceprezes Zarządu, skarbnik 

Grzegorz Miś – członek Zarządu 

Justyna Bogusz – sekretarz 

Osoby pełniące 

funkcje kierownicze 

podczas kontroli 

Piotr Bogusz – prezes Zarządu 

Marek Szlachta – wiceprezes Zarządu, skarbnik 

Grzegorz Miś – członek Zarządu 

Justyna Bogusz – sekretarz 

Imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe 

kontrolera, 

nr upoważnienia  

Małgorzata Zaręba – starszy specjalista w Departamencie Kontroli i Nadzoru 

Ministerstwa Sportu, upoważnienie nr 57/2019 z dnia 3 października 2019 r. 

Kinga Martuszewska-Frajnt – podreferendarz w Departamencie Kontroli i Nadzoru 

Ministerstwa Sportu, upoważnienie nr 58/2019 z dnia 3 października 2019 r. 

Termin czynności 

kontrolnych 
21 października – 15 listopada 2019 r. 

Podstawa prawna 

kontroli 

§ 10 umowy nr 2018/0742/4365/Sub.D/DS-KLUB/14/KK o dofinansowanie 

realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu 

„Klub”, zawartej dnia 20 lipca 2018 r. 

Cel kontroli 
Celem kontroli jest ocena efektywności wykorzystania przez kluby sportowe 

dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki2 w ramach Programu 

„Klub”. 

           [Dowód: akta kontroli str. 4-16, 65-71, 92-94] 

 

                                                 
1  Program „Klub” stanowiący załącznik do decyzji nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu 

„Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

i młodzieży (Dz. Urz. Ministra Sportu i Turystyki poz. 31), zmieniony decyzjami: nr 36 z 19 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Ministra Sportu 

i Turystyki poz. 52) i nr 39 z 18 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Ministra Sportu i Turystyki poz. 57), dalej: „Program Klub”. 
2  Dalej: „MSiT” lub „Ministerstwo”. 
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Ocena 

Minister Sportu ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 realizację przez Klub 

w 2018 r. zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej4 

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

Klub wykorzystał środki dotacji w całości i przeznaczył je na dofinansowanie wynagrodzeń 

szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego, przez co 

zrealizował cele zadania. 

Klub udokumentował wszystkie wydatki. Poddane badaniu dokumenty księgowe posiadały 

adnotację o realizacji wydatku ze środków FRKF wraz z podaniem numeru i daty zawarcia 

umowy oraz kwoty sfinansowanej ze środków dotacji. 

Klub zgromadził od uczestników zajęć sportowych zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymagane zapisami Programu „Klub” oraz umowy o dofinansowanie. 

Stwierdzono natomiast w rozliczeniu końcowym błędne dane dotyczące daty wystawienia 

dziewięciu dokumentów, daty zapłaty w odniesieniu do pięciu dowodów księgowych, a także 

błędne dane w zakresie numerów czterech dokumentów księgowych. Ponadto błędy dotyczyły 

nazewnictwa 14 z 21 dokumentów księgowych.  

Klub wbrew zapisom § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie złożył do MSiT sprawozdanie 

z wykonania zadania publicznego 6 dni po terminie wskazanym w umowie, co według art. 9 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych5, stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Ustalenia kontroli 

I. USTALENIA OGÓLNE 

1. Uregulowania prawno-administracyjne. 

Klub jest stowarzyszeniem z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr 0000258049. 

Zgodnie z § 6 Statutu Klubu celem tej jednostki jest m.in. krzewienie kultury fizycznej 

i prowadzenie działalności sportowej, rozwijanie narciarstwa oraz innych dyscyplin sportowych 

oraz prowadzenie działalności w zakresie propagowania ochrony zdrowia. 

[Dowód: akta kontroli str. 23-28, 55-63] 

2. Charakterystyka umowy o dofinansowanie. 

Umowę o udzielenie dofinansowania ze środków FRKF nr 2018/0742/4365/Sub.D/DS-

KLUB/14/KK zawarto 20 lipca 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w 2018 r. Aneksem nr 1 z 6 listopada 2018 r. 

dokonano zmiany zakresu rzeczowo-finansowego umowy. 

                                                 
3 Minister Sportu stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywną. 
4 Dalej: „FRKF”. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm., dalej: „ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych”. 
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Na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji w kwocie 15.000,00 zł, 

stanowiącej 47,62%6 kosztu całkowitego zadania wynoszącego 31.500,00 zł. W ramach zadania 

Klub miał sfinansować: 

1) przeprowadzenie zajęć sportowych z zakresu pływania dla 28 osób oraz żeglarstwa dla 

23 osób; 

2) zakup sprzętu sportowego, tj. dwóch kadłubów łódki Optimist. 

[Dowód: akta kontroli str. 29-46, 76] 

II. REALIZACJA UMOWY 

1. Dokumenty księgowe. 

W ramach kontroli zbadano 21 dokumentów księgowych wystawionych na łączną kwotę 

42.186,39 zł. Klub wykorzystał udzielone dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł. W ramach 

realizacji zadania Klub: 

1) poniósł wydatki związane z wynajmem obiektów sportowych w kwocie 19.346,40 zł, 

w całości sfinansowanej ze środków własnych; 

2) sfinansował wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia sportowe w kwocie 

12.000,00 zł, z której 9.000,00 zł zostało sfinansowane ze środków FRKF. Zajęcia 

zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie; 

3) zakupił sprzęt sportowy wyszczególniony w umowie o dofinansowanie za kwotę 

10.839,99 zł, w tym 6.000,00 zł zostało sfinansowane ze środków FRKF. 

W przedstawionych dokumentach księgowych zawarto informację o dofinansowaniu 

ze środków FRKF, wynikającą z § 5 ust. 3 umowy o dofinansowanie. 

Klub zrealizował wydatki w terminie objętym umową o dofinansowanie. Klub był jedynym 

posiadaczem konta bankowego, na którym ewidencjonowane były operacje związane 

z realizacją umowy o dofinansowanie. Klub nie uzyskał dochodów przy realizacji zadania. 

[Dowód: akta kontroli str. 79-88, 91, 118-168] 

2. Kontrola sprzętu oraz oświadczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Zakupiony w ramach umowy o dofinansowanie sprzęt sportowy nie został zbyty i w trakcie 

kontroli pozostawał własnością Klubu. 

Według rozdziału VI pkt 4 Programu „Klub” oraz § 18 umowy o dofinansowanie, Klub był 

zobowiązany do uzyskania od wszystkich uczestników zadania oświadczeń o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Prezes Klubu przedstawił powyższe oświadczenia 

(82 zawodników, sześciu osób prowadzących zajęcia sportowe oraz ośmiu wolontariuszy). 

[Dowód: akta kontroli str. 95-117] 

3. Obowiązek informacyjny. 

Klub informował o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez MSiT poprzez oznaczenie 

zakupionego sprzętu nalepkami informacyjnymi, umieszczenie logo Ministerstwa na stronie 

                                                 
6 Zgodnie z pkt VII Programu „Klub” udział środków własnych powinien być nie mniejszy niż 10% kosztów całkowitych zadania. 
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internetowej Klubu oraz w materiałach drukowanych, a także poprzez ustne informacje 

przekazywane na imprezach organizowanych przez Klub. 

[Dowód: akta kontroli str. 91] 

4. Osiągnięcie zaplanowanych efektów. 

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

o dofinansowanie. W wyniku realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu sportowego oraz 

przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

[Dowód: akta kontroli str. 79-88] 

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie termin złożenia sprawozdania upływał 

15 grudnia 2018 r., tj. 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, określonej w § 2 pkt 1 

badanej umowy (tj. 15 listopada 2018 r.). Sposób oraz termin złożenia sprawozdania zostały 

określone w pkt XII.7 Programu „Klub”, zgodnie z którym sprawozdanie należało przesłać 

elektronicznie i w formie papierowej najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. 

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie Klub w zakresie nieuregulowanym umową był 

zobowiązany do przestrzegania postanowień Programu „Klub”. Klub złożył do MSiT 

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wersji elektronicznej oraz papierowej 

w dniu 21 grudnia 2018 r.7, tj. 6 dni po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 umowy 

o dofinansowanie. Prezes Klubu wyjaśnił, że: „opóźnienie złożenia rozliczenia wynikało 

z przeświadczenia  (niedoczytania zapisów zawartej umowy) Wiceprezesa/ Skarbnika, 

iż terminem złożenia sprawozdania jest dzień 30 grudnia”. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez MSiT w zakresie rzeczowym i finansowym w całości. 

Stwierdzono także w rozliczeniu końcowym błędne dane dotyczące daty wystawienia 

dziewięciu dokumentów8, daty zapłaty w odniesieniu do pięciu dowodów księgowych9, 

a także błędne dane w zakresie numerów czterech dokumentów księgowych10. Ponadto błędy 

dotyczyły nazewnictwa 14 z 21 dokumentów księgowych, gdzie zamiast słowa „Rachunek” 

użyto nazwy dokumentu „um. zlec.” wskazującej błędny rodzaj dokumentu będący podstawą 

rozliczenia. 

Wiceprezes Klubu wyjaśnił: 

• odnośnie daty wystawienia dokumentów: „błędy powstały na etapie wydruku z systemu 

komputerowego, który nadaje własną, systemowa datę”, 

• co do daty zapłaty: „błędy te wynikają z różnic pomiędzy datą zapłaty a datą księgowania; 

często opłaty były wprowadzone do systemu bankowego późnym wieczorem (po ostatniej 

sesji wykonywania przelewów w banku)”, 

• błędy w numerach dokumentów księgowych: „błędy te wynikają z omylnego przepisania 

"z palca" numeru dokumentu do formularza w systemie AMODIT, 

                                                 
7 Data przekazania na skrzynkę podawczą w systemie AMODIT oraz data nadania na placówce pocztowej. 
8 Rach.01/10/2018, Rach.02/10/2018, Rach.03/10/2018, Rach.04/10/2018, Rach.05/10/2018, Rach.01/11/2018, Rach.02/11/2018, 

Rach.03/11/2018, Rach.04/11/2018. 
9 FV/2018/11/6, Rach.05/09/2018, Rach.02/11/2018, Rach.03/11/2018, Rach.04/11/2018. 
10  Rach. 03/9/2018, Rach. 04/10/2018, FV50/SP91/007/04/18, FV50/SP91/026/05/18. 
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• błędy w nazewnictwie: „błąd polega na tym, że zawierano jedną umowę zlecenia 

do której były kolejne rachunki; rzeczywiście właściwsze określenie powinno brzmieć: 

rach. do um. zlec.” 

[Dowód: akta kontroli str. 78-79, 90, 169-170] 

Zalecenia i wnioski 

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, Minister Sportu  

wnosi o przestrzeganie postanowień umów o dofinansowanie w zakresie terminowego 

i rzetelnego sporządzania rozliczeń końcowych do umów o dofinansowanie. 

Pouczenie 

Na podstawie § 10 ust. 13 umowy nr 2018/0742/4365/Sub.D/DS-KLUB/14/KK zawartej 

20 lipca 2018 r. od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

Zobowiązuję Klub w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego 

do przekazania 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 kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

 

 

Z upoważnienia 

Ministra Sportu 

 

Anna Krupka 

Sekretarz Stanu 


