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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli

Zgodność działalności Związku z przepisami prawa i postanowieniami statutu 
w 2017 r. i 2018 r. oraz realizacja umów nr:

1. 2017/0285/0125/UDot/10/DSW z dnia 19 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie 
ze środków budżetu państwa zadania publicznego pn. „Przygotowanie 
zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 
przygotowanie i udział w  mistrzostwach świata i Europy w sportach 
olimpijskich w  2017 roku”,

2. 2017/0053/0010/SubB/DSW z dnia 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie 
realizacji zadania publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej1 polegającego na wspieraniu szkolenia sportowego 
i współzawodnictwa młodzieży -  szkolenie centralne,

zawarłych z Ministrem Sportu i T uty  siyki.
Nazwa i adres 
kontrolowanej 

lednostk!
Polski Związek Curlingu2,
Al. Jerozolimskie 30 lok. 53,00-024 Warszawa

Osoby pełniące 
funkcje 

kierownicze w 
okresie

kontrolowanym

Marek Jóźwik -  Prezes Związku,
Wojciech Hunkiewicz -  Wiceprezes Zarządu (do 6 września 2017 r.), 
Mirosław Wodzyński -  Wiceprezes Zarządu (od 21 października 2017 r.), 
Eugeniusz Błaszczak -  Członek Zarządu (do 10 listopada 2017 r .), 
Tomasz Gumiński -  Członek Zarządu (od 21 października 2017 r.), 
Henryk Skowroński -  Członek Zarządu (do 10 listopada 2017 r.),
Alicja Oracz -  Skarbnik (od 21 października 2017 r.),
Witold Rek -  Sekretarz Generalny (od 20 czerwca 2016 r.ł.

Osoby pełniące 
funkcje 

kierownicze 
podczas kontroli

Andrzej Jaworski -  Prezes Związku (od 25 kwietnia 2018 r.), 
Mirosław Wodzyński -  Wiceprezes Zarządu,
Urszula Domańska -  Członek Zarządu (od 25 kwietnia 2018 r.), 
Tomasz Gumiński -  Członek Zarządu,
Michał Franaszczuk -  Członek Zarządu (od 10 listopada 2018 r.), 
Alicja Oracz -  Skarbnik,
Witold Rek -  Sekretarz Generalny.

Imię i nazwisko 
kontrolerów, 
stanowiska 

służbowe, numery 
1 daty upoważnień

Małgorzata Zaręba -  starszy specjalista w  Departamencie Kontroli i Nadzoru 
Ministerstwa Sportu i Turystyki3, upoważnienie nr 34/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz 
nr 39/2018 z dnia 24 października 2018 r.,
Paweł Kwarciany -  starszy specjalista w  Departamencie Kontroli i Nadzoru MSiT, 
upoważnienie nr 35/2018 z dnia 27 wrześnią 2018 r. oraz nr 40/2018 z dnia 
24 października 2018 r.

Termin czynności 
kontrolnych 4 października 2018 r. -  30 listopada 2018 r.

Podstawa prawna 
przeprowadzenia 

kontroli

Art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie4 oraz art. 6 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
w związku z § 10 umowy 2017/0053/0010/SubB/DS W z dnia 13 kwietnia 2017 r.

1 Dalej: „FRKF”.
1 Dalej: „Związek” lub „PZC”.
9 Dalej: „Ministerstwo” lub „MSiT".
4 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz, U. z 2018 r., poz. 1263, zpóżn. zm.), dalej: „ustawa o sporcie”.



Cel kontroli
Zgodność działalności związku z przepisami prawa i postanowieniami statutu w  2017 
i 2018 r. oraz wydatkowania środków w ramach umów nr: 2017/0285/0125/ 
UDot/10/DSW i 2017/0053/0010/SubB/DSW, zawartych z  Ministrem Sportu
i Turvstvki.

______________________________________________________ _ _ _ _____________ [ Dowód: akta kontroli str. 1-201

Ocena

M inister Sportu i Turystyki ocenia negatywnie3 * 5 działalność Związku, w  zakresie wydatkowania 
środków w  ramach umów nr: 2017/0285/0125/UDot/10/DSW i 2017/0053/0010/SubB/DSW6, 
zawartych z M inistrem Sportu i Turystyki.

Powyższą ocenę uzasadnia głównie fakt, iż  z 400.000,00 zł dotacji udzielonych przez M inistra 
z budżetu państwa oraz z FRKF, aż 93.022,15 zł, tj. 23,2%, zostało wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem7. Środki te PZC wykorzystał głównie na koszty poniesione w  ramach organizacji 
zawodów, które nie były objęte dofinansowaniem (57.700,01 zł). Ponadto Związek nie 
udokumentował odpowiednio wydatków w kwocie 5.566,11 zł, a  kwotę 4.175,79 zł przedstawił jako 
wydatek ze środków dotacji, mimo że został poniesiony przez zawodniczkę, której tego kosztu PZC 
nie zwrócił.

Oprócz niewłaściwego wydatkowania środków dotacji kontrola wykazała także szereg następujących 
nieprawidłowych działań:

1) Związek nie dokonał rzetelnej ewidencji księgowej wydatków ponoszonych ze środków 
dotacji. Nierzetelnie zaksięgowano 20 dowodów księgowych dotyczących 63.024,94 zł, 
tj. 21% dotacji z  budżetu państwa oraz 14 dokumentów dotyczących 12.200,00 zł, tj. 12,2% 
dotacji z FRKF;

2) stwierdzono nierzetelne opisywanie dokumentów księgowych -  głównie w  zakresie dotacji 
z budżetu państwa. W 141 ze 152 badanych dokumentów księgowych brak było akceptacji 
merytorycznej dowodu, a na 62 brakowało podpisów przy sprawdzeniu dokumentu pod 
względem formalno-rachunkowym lub zatwierdzeniu do wypłaty;

3) operacje na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla środków dotacji były nieprzejrzyste 
-  tytuły dokonywanych przelewów nie pozwalały określić, których zobowiązań dotyczyły 
poszczególne operacje, co uniemożliwiło kontrolę terminowości płatności zobowiązań 
Związku;

4) Związek nie posiadał i nie stosował jednolitych zasad rozliczania kosztów podróży 
zagranicznych. Ponadto rozliczeń zagranicznych i krajowych podróży służbowych 
dokonywano na podstawie dokumentów, na których brak było kompletu podpisów, 
np. podpisu osoby przedkładającej rachunek, osoby dokonującej sprawdzenia pod względem 
merytorycznym oraz osoby stwierdzającej wykonanie polecenia służbowego;

5) w  rozliczeniach badanych umów Związek przedstawił sprzeczne dane w zakresie liczby 
działań objętych dofinansowaniem. Ponadto w  rozliczeniu umowy nr 2017/0285/ 
0125/UDot/10/DSW  podano błędne informacje odnośnie kosztów akcji szkoleniowych 
i zawodów oraz dat zawodów;

3 Minister Sportu i Turystyki stosuje 3-stopniową skalą ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywną,
a w szczególnych przypadkach dopuszcza sią ocenę opisową.

s Na podstawie umowy nr 2017/0285/0125/UDot/10/DSW z dnia 19 kwietnia 2017 r. PZC otrzyma! dotację ze środków budżetu państwa w kwocie 
300.000,00 zł, a  na podstawie umowy nr 2017/0053/0010/SubB/DSW z dnia 13 kwietnia 2017 r. Związek otrzymał 100.000,00 zł dotacji ze środków
FRKF.

7 Dodatkowo stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 0,51 zł.
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6) w przypadku 12 z 26 akcji szkoleniowych i zawodach finansowanych ze środków dotacji, 
PZC nie przedstawił list uczestników tych akcji wraz z potwierdzeniem ich udziału, do czego 
był zobowiązany postanowieniem programów dofinansowania.

Z  pięciu planowanych efektów badanych umów o dofinansowanie Związek osiągnął tylko dwa: 
awans drużyny męskiej do grupy A oraz awans męskiej drużyny młodzieżowej do grupy B. Natomiast 
cele drużyn kobiet oraz par mieszanych nie zostały osiągnięte.

W  efekcie rozliczenia umowy dotacji udzielonej ze środków budżetu państwa 
n r 2017/0285/0125/UDot/10/DSW  do zwrotu została przypisana kwota 1.124,42 zł z tytułu 
niewykorzystania dotacji, której Związek do dnia sporządzenia niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego nie przekazał do MSiT.

Istotnym zagadnieniem jest kwestia wynajmu lodowiska w  W arszawie na zgrupowania i zawody. 
PZC nie przedstawił dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badania rynku w  zakresie 
wynajmu powyższego obiektu, pomimo zapisów umów o dofinansowanie zobowiązujących Związek 
do stosowania zasad konkurencyjności przy dokonywaniu zakupów towarów i usług w ramach 
przyznanych dotacji. Ponadto kontrola wykazała nieuzasadnione różnice w kosztach wynajmu tego 
obiektu na imprezy o podobnym charakterze odbywające się zbliżonych terminach. Stwierdzono 
także podwójny wynajem obiektu na imprezy organizowane w  pokrywających się terminach. 
Złamanie zasady konkurencyjności oraz analiza kosztów wynajmu obiektu pozwala stwierdzić, 
iż  działania PZC w tym zakresie były niegospodarne. Jest to tym bardziej istotne, iż na wynajem ww. 
obiektu PZC wydatkował w 2017 r.8 ze środków dotacji łącznie 121.304,61 zł9, tj. 30,3% przyznanych 
dotacji. Negatywnie należy ocenić opisaną powyżej sytuację także z uwagi na fakt, iż przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej PZC oraz wiceprezes PZC byli odpowiednio prezesem i sekretarzem klubu, 
od którego Związek wynajmował powyższy obiekt.

W  zakresie kontroli działalności PZC stwierdzono, że Związek, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o sporcie przynależał do W orld Curling Federation -  międzynarodowej federacji uznanej przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
W  informacji skierowanej do WCF PZC wskazał liczbę 318 zarejestrowanych zawodników 
uprawiających curling. Jednak w  trakcie kontroli Związek nie potwierdził tej liczby, gdyż przedstawił 
jedynie potwierdzenia opłat licencyjnych dotyczących 20 zawodników.

W skutek zmian dokonanych w składzie osobowym Zarządu Związku w 2017 r. i w  styczniu 2018 r. 
skład ten nie odpowiadał § 42a statutu Związku, gdyż połowa członków Zarządu została powołana 
w  trybie kooptacji. Ponadto rezygnacja Prezesa Zarządu PZC ze sprawowanej funkcji spowodowała, 
że skład Zarządu Związku był niezgodny również z § 35 statutu Związku. W ybranie Zarządu PZC 
na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 25 kwietnia 2018 r. zapewniło stan 
zgodny ze statutem Związku w powyższym zakresie.

Kontrola wykazała, iż Komisj a Rewizyj na Związku w 2017 r. nie realizowała obowiązku określonego 
w  § 41 statutu Związku, tj. dokonywania co najmniej raz w  roku kontroli całokształtu działalności 
Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w  tym w szczególności w zakresie prawidłowości 
celowości i rzetelności w  gospodarowaniu majątkiem Związku. Brak wymaganych od Komisji 
Rewizyjnej działań należy ocenić tym  bardziej negatywnie z uwagi na wymienione powyżej 
powiązania przewodniczącego Komisji z klubem dokonującym wynajmu lodowiska na rzecz PZC, 
skutkującym niegospodarnym wydatkowaniem przez Związek środków dotacji.

8 Łącznic na wynajem obiektu PZC wydatkował 124.398,00 zł, z tego 121.304,61 zł było finansowane ze środków dotacji, a 3.093,39 zł ze Środków 
własnych Związku.

9 Do zwrotu naliczano wydatki związane z wynajmem obiektu sportowego w łącznej kwocie 48.385,77 zł.
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W okresie objętym kontrolą PZC przyjął na podstawie dwóch uchwał10 22 nowych członków 
zwyczajnych. Jednak ich przyjęcie zostało przeprowadzone z naruszeniem § 7 pkt 12 i 13 Regulaminu 
Zarządu PZC, gdyż protokoły z posiedzeń Zarządu nie zostały podpisane przez wszystkich członków 
Zarządu uczestniczących w głosowaniu, ani nawet nie wskazano w  protokołach ich nazwisk. Ponadto 
Związek nie dokonał weryfikacji spełniania przez przyjęte w  poczet członków Związku podmioty 
niebędące klubami sportowymi oraz związkami sportowymi wymogu określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o sporcie, tj. czy w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim  przewidziana została 
działalność w  curlingu.

Stwierdzono także, że w  posiedzeniu Zarządu w dniu 2 października 2018 r. oraz w głosowaniu 
nad przyjęciem nowych członków wziął udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej 
Janowski, na podstawie upoważnienia wystawionego przez innego członka Zarządu. Zdaniem 
M inistra, udział przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZC w  podejmowaniu decyzji przez Zarząd 
Związku, choć nie naruszał przepisów prawa, stwarzał konflikt interesów. Sytuacja ta  potencjalnie 
ograniczała realizację obowiązków przez przewodniczącego Komisji, gdyż w przypadku kontroli 
poprawności decyzji Zarządu przewodniczący Komisji byłby zobowiązany do wyłączenia się z  tych 
czynności.

W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych Związek również nie zachował zgodności 
z przepisami prawa, gdyż sprawozdanie finansowe za 2016 r. Krajowy Zjazd Delegatów PZC 
zatwierdził dopiero w  dniu 2 m arca 2018 r. Natom iast zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy
0 rachunkowości11 powinno to nastąpić nie później niż 30 czerwca 2017 r. W przypadku sprawozdania 
finansowego za 2017 r. -  nie zostało ono sporządzone, ani zatwierdzone do dnia sporządzenia 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pomimo terminu, który upłynął w dniu 30 czerwca 2018 r.

Zadłużenie PZC wobec M SiT wynosiło według stanu na dzień 3 października 2018 r. 244.890,49 zł
1 do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego nie zostało spłacone nawet w części. Powyższe 
zadłużenie pochodzi z  lat 2011-2017.

Fakt ten podkreśla nieprawidłowe funkcjonowanie Związku.

Ustalenia kontroli

I. Zgodność działalności PZC z przepisami prawa, w tym ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie oraz postanowieniami statutu Związku.

1. Statut PZC.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut PZC zatwierdzony decyzją M inistra Sportu 
i Turystyki12 nr 18/2014/DP z 31 lipca2014r. Postanowienia statutu były zgodne z przepisami ustawy 
o sporcie.
Zgodnie z  § 9 statutu PZC, Związek realizował swoje cele m .in. poprzez:

• zrzeszanie klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób prawnych, których 
statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie sportu 
curlingu;

•  opracowywanie kierunków rozwoju curlingu w  kraju;
•  organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym  także 

międzynarodowych;

10 Uchwalą nr 1 Zarządu PZC z dnia 17 mąja 2018 r. przyjęto w poczet członków zwycząjnych PZC jeden klub, a uchwałą nr 1 Zarządu PZC 
z 2 października 2018 r. przyjęto do PZC 21 podmiotów.

11 Dł U. z 2019 r.poz. 351, dalej: „ustawa o rachunkowości"
11 Dalej: „Minister”
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• powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji do udziału 
w mistrzostwach oraz w  innych rozgrywkach międzynarodowych.

N a podstawie § 53 statutu PZC, dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw 
i obowiązków majątkowych Związku wymagane było współdziałanie dwóch członków Zarządu. 
D la ważności innych dokumentów finansowych wymagane były podpisy dwóch upoważnionych 
osób.

[Dowód: akta kontroli str. 47-54]

2 . Krajowy Rejestr Sądowy.

N a dzień rozpoczęcia kontroli, informacja zawarta w  Krajowym Rejestrze Sądowym zawierała 
aktualne dane uwzględniające wszystkie zmiany w składzie osobowym Zarządu PZC dokonane 
w  okresie objętym kontrolą.

[Dowód: akta kontroli str. 21-46]

3 . Przynależność do międzynarodowej federacji sportowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie, Związek należał do międzynarodowej federacji 
sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, tj. do W orld Curling Federation 
(dalej: „WCF”).
Zgodnie z Konstytucją WCF, każdy członek WCF jest zobowiązany do przesłania każdego roku 
informacji o liczbie zarejestrowanych zawodników uprawiających curling. Związek przedstawił 
informację datowaną na 31 marca 2018 r., w  której wskazano 318 zawodników zarejestrowanych 
przez PZC, z wyłączeniem juniorów. Związek w  trakcie kontroli przedstawił jedynie 37 wniosków 
o  przyznanie licencji zawodnika oraz potwierdzenia przelewu tytułem  zapłaty za licencję 
zawodniczą, które dotyczyły 20 zawodników.

[Dowód: akta kontroli str. 47-54,128-149,1420-1484, 1485]

4. Działalność W ładz PZC.

Zgodnie z § 26 statutu PZC W ładzami Związku były:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Związku,
3) Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Związku był, zgodnie z § 28 statutu, Krajowy Zjazd Delegatów, który miał być 
zwoływany raz na cztery lata13. Raz na rok odbywać się miał Krajowy Zjazd Delegatów o charakterze 
sprawozdawczym14. W okresie objętym kontrolą odbył się jeden Krajowy Zjazd Delegatów 
o charakterze sprawozdawczym, który został zwołany na dzień 21 października 2017 r. i był 
kontynuowany w dniu 2 marca 2018 r.
Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów określone w § 30 statutu obejmowały:

•  uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres 
najbliższej kadencji,

•  uchwalanie statutu i jego zmian,
•  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
•  udzielanie absolutorium  ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• wybór w  oddzielnym głosowaniu Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 

Dyscyplinarnej,
• uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,

13 Zwyczajny Krąjowy Zjazd Delegatów odbył się 22 grudnia 2014 r. W celu uzupełnienia składu Zarządu PZC, w tym wyboru Prezesa, na dzień 
21 października 2017 r. oraz 25 kwietnia 2018 r. zwołany został Nadzwycząjny Krąjowy Zjazd Delegatów.

14 Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w dniu 14 grudnia 2016 r. oraz 21 października 2017 r. (kontynuowany w dniu 2 marca 2018 r.).
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•  nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
•  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w  sprawie wykluczenia ze Związku oraz decyzji 

Komisji Dyscyplinamo- Arbitrażowej,
• rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
•  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

Zgodnie z postanowieniami § 35 statutu Zarząd Związku składać miał się z 5-11 członków, w tym 
Prezesa, nie więcej niż dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i pozostałych 
członków. Zarząd wybierany był przez Krajowy Zjazd Delegatów.
Prezes Zarządu kierował całokształtem prac Związku i równocześnie reprezentował go na zewnątrz. 
Kompetencje Zarządu określone § 38 statutu oraz w  Regulaminie Pracy Zarządu obejmowały m .in.:

• zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów;
• ustalanie proporcjonalnego rozdziału mandatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
•  realizowanie uchwał Krajowego Zj azdu Delegatów;
•  powoływanie Prezydium i komisji specjalistycznych;
•  podejmowanie uchwał o przyjęciu i ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego;
•  ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków 

w  działalności statutowej Związku;
• uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych;
•  powoływanie kadry narodowej;
• wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych.

Zarząd funkcjonujący w  okresie objętym kontrolą w  składzie:
•  M arek Jóźwik -  Prezes Zarządu,
•  W ojciech Hunkiewicz -  W iceprezes Zarządu,
•  A licja Oracz -  Sekretarz Generalny, Skarbnik,
•  Henryk Skowroński -  Członek Zarządu,
• Eugeniusz Błaszczak -  Członek Zarządu,

został wybrany w  dniu 22 grudnia 2014 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów. Zarząd PZC działał 
w  niezmienionym składzie do dnia 6 września 2017 r., w  którym W ojciech Hunkiewicz złożył 
rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZC. Rezygnacja została przyjęta przez Zarząd w dniu 
20 września 2017 r. W dniu 20 września 2017 r. Zarząd PZC na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołał 
nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów o charakterze wyborczym celem uzupełnienia składu 
Zarządu.
W dniu 21 października 2017 r. Krajowy Zjazd Delegatów Związku wybrał dwóch nowych 
Członków Zarządu: Tomasza Gumińskiego oraz M irosława Wodzyńskiego.
W  dniu 10 listopada 2017 r. na podstawie § 42a statutu PZC dokooptowano do składu Zarządu 
nowych członków: W itolda Rek oraz M ichała Franaszczuka. W tym samym dniu Zarząd Związku 
przyjął rezygnacje Eugeniusza Błaszczaka oraz Henryka Skowrońskiego.
W  dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd PZC wobec rezygnacji Pana M arka Jóźwika podjął uchwałę
0 zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zjazdu PZC celem wyboru Prezesa
1 uzupełnienia składu Zarządu.
W  związku zaistnieniem  okoliczności, w  których Zarząd PZC działał w niepełnym 4-osobowym 
składzie, co było naruszeniem § 35 statutu oraz w  składzie niezgodnym z § 42a statutu z uwagi na 
połowę członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji, M inister Sportu i Turystyki na podstawie 
art. 30 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -  Prawo o stowarzyszeniach15 w związku z art. 7 ust. 3 oraz

15 Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.
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art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie w  dniu 5 marca 2018 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
xn W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wniosek o ustanowienie kuratora dla PZC. 
25 kwietnia 2018 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w  celu wyboru Prezesa oraz 
dodatkowego członka Zarządu. Skład Zarządu Związku na dzień 25 kw ietnia 2018 r. kształtował się 
w  następujący sposób:

•  Andrzej Jaworski -  Prezes Zarządu,
•  M irosław W odzyński -  W iceprezes Zarządu,
•  W itold Rek -  Sekretarz Generalny,
• A licja Oracz -  Skarbnik,
• Tomasz Gumiński -  Członek Zarządu,
• M ichał Franaszczuk -  Członek Zarządu,
• Urszula Domańska -  Członek Zarządu.

W  związku z powyższym stanem faktycznym, wobec braku przesłanki uzasadniającej ustanowienie 
kuratora dla PZC, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił wniosek M inistra w  powyższej sprawie. 
Związek nie przedstawił dokumentów dotyczących rezygnacji poprzedniego zarządu oraz wyboru 
nowego zarządu, w tym Sekretarza Generalnego, gdyż według Pana M irosława W odzyńskiego oraz 
Pana Andrzeja Janowskiego16 powyższe dokumenty zostały przekazane do Sądu Rejestrowego. 
W  związku z tym, nie było możliwości weryfikacji ww. danych.

Zgodnie z § 40 ust. 1 statutu Komisja Rewizyjna składała się z 3 członków w tym przewodniczącego 
i sekretarza, wybieranych z grona członków na pierwszym powiedzeniu. Kompetencje i tryb pracy 
Komisji Rewizyjnej określone zostały w § 41 statutu oraz w  Regulaminie pracy. Zgodnie z  nim, 
Kom isja Rewizyjna przeprowadzać miała, co najmniej raz w  roku kontrolę całokształtu działalności 
Związku, z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w  tym w szczególności w  zakresie 
prawidłowości celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.
W edług wyjaśnień Pana M irosława Wodzyńskiego oraz Pana Andrzeja Janowskiego Komisja 
Rewizyjna w  ramach swoich kompetencji i działalności kontrolnej, taką kontrolę dokonuje poprzez 
audytora, który przeprowadza badanie sprawozdania finansowego przedstawionego przez Zarząd 
PZC. Ponadto, Komisja Rewizyjna na bieżąco kontrolowała działalność Związku uczestnicząc 
w  posiedzeniach Zarządu. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej w 2017 r. brali udział w trzech 
posiedzeniach Zarządu, natom iast w  roku 2018 w  dwóch.
Nie można uznać powyższych wyjaśnień z uwagi na brzmienie § 41 statutu Związku, w którym 
wyraźnie rozdzielono przeprowadzanie kontroli (w pkt 1) od delegowania członków Komisji 
do udziału w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym (w  pkt 6), a także ustalono 
przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzanych kontroli (w pkt 2).

Zdaniem M inistra działania Komisji Rewizyjnej były niewystarczające i niezgodne z § 41 statutu 
Związku. Obowiązki Kom isji Rewizyjnej zostały wyraźnie określone w statucie i działanie audytora 
niebędącego organem Związku, nie można traktować jako wypełnienie tych obowiązków. Ponadto 
należy zauważyć, że biegły rewident wydał opinię do sprawozdania finansowego Związku za 2016 
rok dopiero w dniu 1 m arca 2018 r., a sprawozdanie za rok 2017 do dnia zakończenia kontroli nie 
zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Zatem w badanym okresie Komisja Rewizyjna nie 
zrealizowała obowiązku określonego w  § 41 statutu PZC.

[Dowód: akta kontroli str. 47-127,1309-1315,1525]

16 Wyjaśnienie udzielane na podstawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi w imieniu Piezesa PZC.

7



5. Członkowie zwyczajni PZC.
W edług informacji przekazanej przez Pana W itolda Rek, Sekretarza Generalnego PZC na dzień 
31 grudnia 2017 r. w PZC było 8 członków zwyczajnych, zaś według stanu na dzień 27 listopada 
2018 r. -  30 członków zwyczajnych.
Zgodnie z § 13 ust. 2 statutu PZC członkostwo zwyczajne powstaje na podstawie złożonego wniosku, 
zatwierdzonego przez Zarząd PZC.
W okresie objętym kontrolą Zarząd PZC podjął decyzje o przyjęciu 22 nowych członków 
zwyczajnych, tj.:

■ uchwałą nr 1 Zarządu PZC z 17 m aja 2018 r. zatwierdzono wniosek Integracyjnego Klubu 
Sportowego „Media Curling Club” z  W arszawy o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych 
PZC;

•  uchwałą nr 1 Zarządu PZC z 2 października 2018 r. zatwierdzono wnioski 21 podmiotów 
o przyjęcie w  poczet członków zwyczajnych PZC17 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały).

N a obu uchwałach widniały podpisy W itolda Rek oraz Andrzeja Janowskiego jako protokolanta. 
Zgodnie z § 7 pkt 12 i 13 Regulaminu Zarządu PZC uchwalonego przez Zarząd PZC w  dniu 
12 września 2009 r. z posiedzeń Zarządu sporządzany je st protokół, który podpisuje Przewodniczący 
zebrania i osoba sporządzająca protokół. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, nazwiska 
Członków Zarządu obecnych podczas głosowania, wynik głosowania nad uchwałami i decyzjami.
W trakcie kontroli przedstawiono protokoły z  posiedzeń Zarządu PZC, na których podjęte zostały 
uchwały o przyjęciu nowych członków zwyczajnych18. N a obu protokołach widniały podpisy 
Andrzeja Janowskiego jako protokolanta oraz M irosława Wodzyńskiego jako przewodniczącego 
obrad. W treści protokołów nie wskazano nazwisk Członków Zarządu obecnych podczas głosowania, 
co było niezgodne z postanowieniami Regulaminu Zarządu PZC. W protokołach znajduje się jedynie 
informacja, że Andrzej Jaworski Prezes PZC otwierający obrady Zarządu stwierdził, że posiedzenia 
zgodnie z § 36 ust. 3 statutu PZC19 są umocowane do podejmowania uchwał.
Wobec powyższego zwrócono się o przekazanie informacji ilu Członków Zarządu oraz którzy 
Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Zarządu PZC, które odbyły się 17 m aja 2018 r. 
oraz 2 października 2018 r. W odpowiedzi Pan Andrzej Janowski poinformował, że:

•  w posiedzeniu Zarządu PZC w  dniu 17 m aja 2018 r. wzięło udział czterech spośród siedmiu 
członków Zarządu, tj. Andrzej Jaworski, W itold Rek, M irosław W odzyński oraz Urszula 
Domańska;

• w posiedzeniu Zarządu PZC w dniu 2 października 2018 r. wzięło udział czterech spośród 
siedmiu członków Zarządu, tj. Andrzej Jaworski, W itold Rek, M irosław W odzyński oraz 
Andrzej Janowski jako pełnomocnik M ichała Franaszczuka.

W związku z powyższym zwrócono się o przedstawienie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego 
przez Pana M ichała Franaszczuka osobie, która reprezentowała go podczas posiedzenia Zarządu PZC 
w  dniu 2 października 2018 r. Pan Andrzej Janowski przekazał upoważnienie datowane na 14 maja 
2018 r. podpisane przez M ichała Franaszczuka o treści: N iniejszym  upoważniam Pana Andrzeja

17 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały -  Krakowski Klub Curlingowy z Krakowa, Śląski Klub Curlingowy z Katowic, Integracyjne 
Stowarzyszenie RehabiUtacyjno-Sportowe „Culani” z Warszawy, Toruński Klub Curlingowy z Torunia, Polska Organizacja Sportowa z Łodzi, C.K. 
„Nikifor" z Krynicy Zdrój, Bełchatowski Klub Curlingowy z Bełchatowa, Poznański Klub Curlingowy z Poznania, Klub Sportowy „Trener'' 
z Tomaszowa Mazowieckiego, Krajowe Stowarzyszenie Rehabilitacji i Sportu z Warszawy, Olsztyński Klub Curlingowy „Czajnik” z Olsztyna, 
Związek Klubów Sportowych „Sportowy Orzeł" z Warszawy, Klub Sportowy Am-Pol Curling z Ząbek, Curlingowy Klub Sportowy Penrersion 
z Warszawy, Gdański Klub Sportowy „Korsarz" z Gdańska, Towarzystwo Miłośników Koszykówki .pomorze” z Tczewa, Klub Sportowy 
„Yictoria” w Sztumie, Okręgowy Związek Curlingu na Mazowszu z Warszawy, Pomorski Okręgowy Związek Curlingu z Gdańska. Curling Łódź 
Sp. z o.o. z Łodzi oraz UKS Dąbrówka z Dąbrówki Tczewskiej.

11 Protokoły obrad Zarządu PZC z 17 maja 2018 r. oraz 2 października 2018 r.
19 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, a w razie równości głosów rozstrzyga 

głos prezesa.
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Janowskiego do podejmowania w moim imieniu czynności statutowych PZC, w tym brania udziału 
oraz głosowań na zebraniach oraz walnych zgromadzeniach P Z C \

Zgodnie z § 13 ust. 1 statutu PZC członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, związki 
sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje 
prowadzenie działalności w zakresie sportu curling.
W  odpowiedzi na prośbę o przedstawienie sposobu weryfikacji powyższych wymogów Pan Andrzej 
Janowski poinformował, że „(...) na wniosek Prezesa Andrzeja Jaworskiego zgłoszony w dniu 
2.10.2018 zarząd PZC podjął jednom yślnie uchwałę przyjmującą w poczet członków zwyczajnych 
PZC wszystkie podmioty które złożyły wniosek i spełniały kryteria form alne. Podjęta decyzja była 
zgodna z oczekiwaniami i żądaniami zgłaszanymi przez WCF oraz polskie środowisko curłingowe. 
Władze PZC, zarząd i komisja rewizyjna są przekonani o słuszności podjętej decyzji oraz je j 
zgodności z  przepisami statutu i obowiązującego prawa. Była to przełomowa decyzja jednocząca całe 
środowisko curłingowe w Polsce. Wszystkie Huby sportowe w Polsce które chcą uprawiać curling 
i spełniają wymogi form alne będą miłe widziane w szeregach Polskiego Związku Curlingu. Rozwój 
i popularyzacja tej pięknej dyscypliny je s t dla związku zadaniem priorytetowym. Ostatnie sukcesy 
PZC w tym uczestnictwo polskiej reprezentacji juniorów  w M Ś w Finlandii oraz wyjazd polskiej 
reprezentacji na kwalifikacje do M istrzostw Świata do Nowej Zelandii je s t potwierdzeniem podjętych 
decyzji. Nasz związek je s t i będzie zawsze otwarty dla wszystkich klubów pragnących dołączyć 
do wielkiej rodziny sportów olimpijskich".

Powód: akta kontroli str. 47-54, 1257,1260-1262,1275-1315,1512-1520,1524,1526-1534,1773-1782]

6. Spraw ozdania PZC.

a) Sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 rok.

W  okresie objętym kontrolą, Zarząd sporządził sprawozdanie finansowe PZC za 2016 rok, które 
zostało zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Krajowy Zjazd Delegatów 2 marca 
2018 r.20, na podstawie art. 9 ust. 6 i ust. 7 ustawy o sporcie. Związek naruszył tym  samym art. 53 
u s t 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno 
zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, 
tj. do 30 czerwca 2017 r.21
Biegły rewident w opinii z 1 marca 2018 r. dotyczącej sprawozdania finansowego za 2016 rok 
stwierdził, że sprawozdanie:

• przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r., jak  też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;

•  zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało przesłane do M inistra Sportu i Turystyki w  terminie 
określonym w art. 9 ust. 8 ustawy o sporcie, celem publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej 
MSiT22.

20 Uchwała Nr 1 Krajowego Zjazdu Delegatów PZC z dnia 2 marca 201S r,
11 Zgodnie z działem n  pkt 2 i 3 Polityki rachunkowości PZC rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zaś sprawozdanie finansowe Związek 

sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj, na dzień 31 grudnia.
21 Pismo PZC z 15 marca 2018 r.
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Do dnia zakończenia kontroli sprawozdanie finansowe PZC za 2017 rok nie zostało zatwierdzone 
przez Krajowy Zjazd Delegatów.

b) Sprawozdanie z działalności Związku.

W raz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok Związek przesłał do M inistra Sportu i Turystyki 
sprawozdanie Zarządu z działalności PZC w okresie 1 stycznia -  31 grudnia 2016 r., które zostało 
rozpatrzone i przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów 2 marca 2018 r.23

Do dnia zakończenia kontroli sprawozdanie z  działalności PZC w  okresie 1 stycznia -  31 grudnia 
2017 r. nie zostało zatwierdzone przez Krajowy Zjazd Delegatów.

[Dowód: akta kontroli str. 98-111]

7. Sytuacja finansowa Związku.

Zadłużenie PZC wobec MSiT wg stanu na dzień 3 października 2018 r. wynosiło łącznie 244.890,49 zł 
(33.120,04 zł ze środków FRKF oraz 211.770,45 zł ze środków budżetu państwa). W sprawie term inu 
spłaty powyższego zobowiązania Andrzej Jaworski Prezes PZC wyjaśnił, że „kończą pracę m d  
umową z  prywatnym sponsorem, zgodnie z  którą całe zadłużenie PZC względem M SiTpowinno zostać 
zwrócone do końca 2018 r. ”
N a dzień sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego zadłużenie nie zostało uregulowane.

[Dowód: akta kontroli str. 1264-1266,1269-1272,1275-1283,1309-1312]

U . Realizacja umów o dofinansowanie.

1. Zasady (polityka) rachunkowości.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości w  okresie objętym kontrolą w  Związku obowiązywała 
polityka rachunkowości przyjęta przez Zarząd PZC uchwałą nr 4 z dnia 26 maja 2007 r. Polityka 
rachunkowości była dwukrotnie aneksowana w  2011 r. i 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 178-211]
2. Ewidencja księgowa.

M inister Sportu i Turystyki zawarł w  2017 r. z  PZC umowy:
• nr 2017/0285/0125/Udot/10/DSW  z dnia 19 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa na kwotę 300.000,00 zł;
• nr 2017/0053/0010/Sub.B/DSW z 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie ze środków FRKF 

na kwotę 100.000,00 zł.
Zgodnie z § 4 ust. 1 zawartych umów, PZC prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków 
otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków na realizację zadania zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Powód: akta kontroli str. 212-257,289-292,1170-1210]

3. Umowa nr 2017/0285/0125/Udot/10/DSW  z 19 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie 
ze środków budżetu państwa zadania publicznego pn. „Przygotowanie zawodników kadry 
narodowej do udziału w  igrzyskach olimpijskich oraz przygotowanie i udział 
w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w  2017 roku”.

3.1. Program dofinansowania.

Decyzją nr 55 z dnia 5 grudnia 2016 r. M inister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania 
ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej

13 Uchwała Nr 2 Krąjowego Zjazdu Delegatów PZC z dnia 2 marca 2018 r.
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do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata 
i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku24.
Celem Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa  było:
•  stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym 

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych, 
w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali;

* zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego 
i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia 
w  wieloletnim procesie treningowym.

[Dowód: akta kontroli str. 293-318]
3.2. Oferta o dofinansowanie.

Ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z udziałem środków finansowych z budżetu 
państwa PZC złożył 13 marca 2017 r. Do wniosku załączone zostały wszystkie załączniki ujęte 
w  Programie dofinansowania ze środków budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli str. 319-368]
3.3. Umowa o dofinansowanie.

Umowa nr 2017/0285/0125/Udot/10/DSW  na realizację zadania publicznego „Przygotowanie 
zawodników kadry narodowej do udziału w  igrzyskach olimpijskich oraz przygotowanie i udział 
w  mistrzostwach świata i Europy w sportach olim pijskich w  2017 roku” została zawarta 19 kwietnia 
2017 r.
Zgodnie z umową na realizację ww. zadania, Związek otrzymał ze środków budżetu państwa dotację 
w  kwocie 300.000,00 zł, stanowiącej 97,87%  całkow itych kosztów zadania w  wysokości 
306.500,00 zł. Wkład własny ustalono na poziome 6.500,00 zł. Kwotę kosztów pośrednich (z dotacji) 
ustalono na 39.000,00 zł25. Termin realizacji zadania został ustalony od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 369-379]
Umowę aneksowano dwukrotnie:
* aneksem nr 1 z 21 września 2017 r. wprowadzono zmiany w prelim inarzu kosztów 

bezpośrednich i pośrednich, harmonogramie planowanych działań, wykazie 
dofinansowywanych wynagrodzeń oraz w wykazie szkolonych zawodników;

•  aneksem nr 2 z 29 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany w  preliminarzu kosztów bezpośrednich 
i pośrednich, harmonogramie planowanych działań, wykazie sprzętu sportowego, wykazie 
dofinansowywanych wynagrodzeń, wykazie szkolonych zawodników oraz w  wykazie kadry 
trenerskiej i współpracującej.

Powyższe aneksy obejmowały m.in. zm iany w  poszczególnych pozycjach kosztów. Natom iast kwota 
ogólna dotacji nie uległa zmianie.

[Dowód: akta kontroli str. 394-395,420-422]
3.4. Sprawozdania częściowe i końcowe.

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego wraz z planem po zmianach 
za I półrocze, PZC złożył w  dniu 31 sierpnia 2017 r., tj. w terminie określonym w umowie 
o dofinansowanie26 *.

24 Dz. Urz. Ministra Sportu i Turystyki poz. 32. Program został zaktualizowany decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 grudnia 2016 r. 
(Dz. Urz. Ministra Sportu i Turystyki poz. 34).

23 Zgodnie z Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa (dział V pkt 11 lit a) wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji 
zadania nie małe przekroczyć 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

26 Zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 1 umowy o dofinansowanie sprawozdanie częściowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. powinno zostać złożone
w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
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Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego wraz z planem po zmianach 
za II półrocze 2017 r. Związek przekazał do M SiT w  dniu 20 grudnia 2017 r.27 
Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe zostało przekazane do M SiT w  dniu 1 marca 2018 r.28 
W wyniku analizy sprawozdania końcowego stwierdzono następujące rozbieżności dot. danych 
zawartych w poszczególnych załącznikach do ww. sprawozdania:

• w sprawozdaniu finansowym z realizacji zadania (załącznik nr 21) błędnie wykazano, 
że w ramach kosztów szkoleniowych dofinansowaniem objętych zostało 14 działań29, 
podczas gdy w załączniku nr 22 (wykonanie harmonogramu planowanych działań) 
wyszczególniono łącznie 16 działań dofinansowanych z środków dotacji30;

•  w  przypadku pięciu działań w  załączniku nr 22 (wykonanie harmonogramu planowanych 
działań) wykazano błędne kwoty dofinansowania -  kwoty te były niezgodne z kwotami 
przedstawionymi w załączniku nr 28, tj. w zestawieniach faktur (rachunków) sporządzonych 
oddzielnie dla każdego działania31;

• w przypadku trzech działań w  załączniku nr 28, tj. w zestawieniach faktur (rachunków) 
sporządzonych oddzielnie dla ww. działań, wskazano błędne terminy tych działań -  terminy 
te były niezgodne z terminami figurującymi w załączniku nr 22 (wykonanie harmonogramu 
planowanych działań)32.

Rozliczenie zostało przyjęte przez M inistra Sportu i Turystyki w  dniu 5 marca 2018 r. na kwotę 
298.875,58 zł.
Do zwrotu została przypisana kwota 1.124,42 zł z tytułu niewykorzystania dotacji. Związek 
nie dokonał zwrotu należnej kwoty33.
W związku z  nieuregulowaną należnością M inister Sportu i Turystyki wszczął postępowanie 
administracyjne w  przedmiotowej sprawie, w wyniku którego wydana została decyzja zobowiązująca 
Związek do zwrotu powyższej kwoty wraz z odsetkami w  wysokości określonej jak  dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia następującego po dniu, w  którym upłynął term in zwrotu dotacji34. 
N a dzień sporządzenia powyższego wystąpienia pokontrolnego powyższa należność nie została 
uregulowana.

[Dowód: akta kontroli str. 380-393,396-419,423-474]
3.5. Konto bankowe.

Zgodnie z § 3 ust. 9 kontrolowanej umowy, środki dotacji w  kwocie 300.000,00 zł zostały przekazane 
w  transzach na wyodrębniony rachunek bankowy Związku. W yodrębnienie rachunku bankowego 
miało służyć transparentności finansowej dysponowania środkami publicznymi.

21 Zgodnie z 5 8 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie sprawozdanie częściowe za okras od 1 lipca do 30 listopada 2017 r. powinno zostać złożone 
w tarninie do 30 listopada 2017 r. Zgodę na złożenie sprawozdania częściowego w terminie do 20 grudnia2017 r. wyraził Dyrektor DSW pismem 
znak DSW/4021/776/2017/2 z  dnia 13 grudnia 2017 r.

23 Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie sprawozdanie końcowe powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
zadania (tj. do 30 stycznia 2018 r.). Zgodę na złożenie sprawozdania końcowego w terminie do 1 marca 2018 r. wyraził Dyrektor DSW pismem 
znak DSW.4011.131.20182 z  dnia21 lutego 2018 r.

29 Zgrupowania i konsultacje krajowe -  2, zgrupowania i konsultacje zagraniczne -  1, zawody krąjowe -  S, zawody zagraniczne -  3, zawody 
mistrzowskie -  3.

30 Zgrupowania i konsultacje krajowe -  3, zgrupowania i konsultacje zagraniczne -  2, zawody krąjowe -  3, zawody zagraniczne -  3, zawody 
mistrzowskie- 3 .

31 Dot. zawodów Pucharu Europy w Budapeszcie (kwota wg harmonogramu 4.740,11 zł, kwota wg zestawienia faktur 4.740,12 zł), eliminacje 
Mistrzostw Polski w Warszawie (kwota wg harmonogramu 12.600,00 zł, kwota wg zestawienia faktur 12.600,01 zł), mistrzostwa Świata par 
mieszanych w Lethbridge/Kanada (kwota wg harmonogramu 14.712,91 zł, kwota wg zestawienia faktur 14.712,92 zł), mistrzostwa Europy Gr. C 
w Andorze (kwota wg harmonogramu 14.844,91 zł, kwota wg zestawienia faktur 14.688,32 zł), turniej w Wetzikon/Szwąjcaria (kwota 
wg harmonogramu 3.000,00 zł, kwota wg zestawienia faktur 4.031,97 zł).

32 Dot finału Mistrzostw Polski w Gliwicach (termin wg harmonogramu 6-9 kwietnia 2017, natomiast w zestawieniu faktur wskazano, że zawody 
odbyły się w terminie 24-26 marca 2017 r.), turniej w Tukums/Litwa (termin wg harmonogramu 3-5 listopada 2017, natomiast w zestawieniu faktur 
wskazano, że zawody odbyły się w terminie 25-29 października 2017 r.), mistrzostwa Europy w St. Gallen/Szwąjcaria (termin wg harmonogramu 
17-23 listopada 2017, natomiast w zestawieniu tektur wskazano, że mistrzostwa odbyły się w terminie 8-10 września 2017 r.).

33 Zwrot nie został dokonany w terminie 13 dni od dnia zakończenia realizacji zadania dla dotacji udzielonej ze środków państwa, czyli do dnia 
15 stycznia 2018 r.

34 Decyzja Nr 5/2018/D5W z dnia 15 czerwca 2018 r.
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W  wyniku analizy wyciągu z rachunku bankowego stwierdzono, że w  2017 r. dokonano 
94 przelewów na łączną kwotę 302.022,49 zł35, z  czego:

• 32 przelewy na inne rachunki bankowe PZC ogółem na kwotę 130.246,98 zł36,
• osiem przelewów na rachunki bankowe dyrektora sportowego A.J. na kwotę 13.546,96 zł,
• 10 przelewów na rachunek bankowy członka Zarządu M.W. na kwotę 7.529,62 zł,
• jeden przelew  na rachunek CCC W arszawa na kwotę 30.000,00 zł,
• siedem przelewów na rachunek pracownika administracyjnego K.Z. na kwotę 18.216,00 zł,
•  jeden przelew  dot. zajęcia egzekucyjnego na kwotę 362,74 zł,
•  osiem przelewów na rachunki zawodników tytułem zaliczek na akcje lub zwrotów 

za przejazdy i diety na kwotę 41.426,81 zł,
•  cztery przelewy na rachunek trenera asystenta A.S. na kwotę 21.200,00 zł,
•  23 przelewy na rachunki różnych kontrahentów na kwotę 39.493,38 zł.

W  wyniku analizy historii ww. rachunku stwierdzono, że tytuły przelewów nie pozwalały 
na określenie, których dokumentów księgowych dotyczyły poszczególne operacje na rachunku, 
a  przez to nie m ożna było jednoznacznie ustalić poszczególnych term inów płatności i rozliczeń.

Powód: akta kontroli sir. 258-278, 1211-1230]

3.6. Planow ane, rozliczone i zaew idencjonow ane w ydatki.

Planowane, wykazane przez Związek w  rozliczeniu końcowym oraz zaksięgowane w  ewidencji 
księgowej wydatki ujęto w  poniższym zestawieniu.

KOSZTY (środki budżetowe)

Wydatki wg 
PRELIMINARZA 

KOSZTÓW 
(do aneksu nr 2 
z 29.12.2017 r.)

Wydatki wg 
ROZLICZENIA 
KOŃCOWEGO 

(1.03.2018 r.)

Koszty wykazane 
w ewidencji 
księgowej

KOSZTY BEZPOŚREDNIE 261.000,00 259.875,61 256.655,85
zgrupowania i konsultacje krajowe 20.320,00 20.320,00 20.320,00
zgrupowania zagraniczne 12.895,08 12.895,08 12.895,08
zawody krajowe 69.000,00 69.000,01 69.093,40
zawody zagraniczne 14.740,11 13.772,09 13.772,09
zawody mistrzowskie 61.557,82 61.401,44 61.401,44
doszkalanie kadry szkoleniowej 2.000,00 2.000,00 2.000,00
zakup i obsługa sprzętu sportowego, 
specjalistycznego

25.486,99 25.486,99 22.173,84

badania diagnostyczne/monitoring 1.700,00 1.700,00 1.700,00 j
składki do organizacji międzynarodowych 1.800,00 1.800,00 1.800,00
osobowy fundusz płac 35.100,00 35.100,00 35.100,00 j

bezosobowy fundusz płac 14.400,00 14.400,00 14.400,00
ubezpieczenia zawodników i trenerów 2.000,00 2.000,00 2.000,00
KOSZTY POŚREDNIE 39.000,00 39.000,00 31.837,20
SUMA 300.000,00 298.875,61 288.493,05

Powód: akta kontroli str. 319-379,394-395,420-474,212-257,289-292,1170-1210]

Zgodnie z wnioskiem, planowano w ramach umowy o dofinansowanie koszty w  wysokości 
300.000,00 zł.
Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe zostało przyjęte na kwotę 298.875,58 zł.

31 Oprócz Środków dotacji (w kwocie 300.000,00 zł) na rachunek dokonywano przelewów z innych rachunków bankowych należących do PZC.
36 W tytułach przelewów wpisywano najczęściej: „przelew", „zwrot"
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Z listy księgowań na kontach analitycznych wynika, że zaksięgowano koszty na inną kwotę 
(288.493,05 zł) niż przedstawiono w rozliczeniu rzeczowo-finansowym, tj. 298.875,61 zł.
W wyniku porównania zapisów w  ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi oraz danymi 
zawartymi w  rozliczeniu końcowym stwierdzono, że:

•  w przypadku faktury nr 1/09/17 z 11 września 2017 r. wystawionej na kwotę 8.400,00 zł 
w  rozliczeniu końcowym wskazano, że ww. faktura została opłacona ze środków dotacji 
w  kwocie 8.320,84 zł, podczas gdy zgodnie z umieszczoną na fakturze adnotacją wydatek 
został zrealizowany ze środków dotacji w  kwocie 8.400,00 zł. W ewidencji księgowej (konto 
505-7, nr ewid. DP 76) faktura również została zaksięgowana na pełną kwotę, tj. 8.400,00 zł. 
W edług wyjaśnień Pana M irosława W odzyńskiego kwota 8.320,84 zł jest prawidłowa, 
nastąpiła niezamierzona pomyłka w  opisie faktury. W wyjaśnieniach nie odniesiono się 
natom iast do błędnego księgowania kwoty;

•  odnośnie faktury nr 11/10/17 z 23 października 2017 r. wystawionej na kwotę 17.900,00 zł 
w rozliczeniu końcowym wskazano, że ww. faktura została opłacona ze środków dotacji 
w  kwocie 17.885,77 zł, podczas gdy zgodnie z umieszczoną na fakturze adnotacją wydatek 
został zrealizowany ze środków dotacji w kwocie 17.900,00 zł. W ewidencji księgowej (konto 
505-8, nr ewid. DP 82) faktura również została zaksięgowana na pełną kwotę, tj. 17.900,00 zł. 
W edług wyjaśnień Pana M irosława W odzyńskiego błędnie opisano fakturę, na której 
powinna być wpisana kwota dofinansowania 17.885,77 zł. W wyjaśnieniach nie odniesiono 
się natom iast do błędnego księgowania kwoty;

• w przypadku polisy37 z 15 listopada 2017 r. wystawionej na kwotę 1.155,00 ad w rozliczeniu 
końcowym wskazano, że ww. dokument został opłacony ze środków dotacji w  kwocie 869,86 zł, 
podczas gdy zgodnie z umieszczoną na dokumencie adnotacją wydatek został zrealizowany 
ze środków dotacji w  kwocie 869,00 zł. W  ewidencji księgowej (konto 505-9, nr ewid. DP 94) 
dokument został zaksięgowany na kwotę 869,00 zł.
W otrzymanych wyjaśnieniach nie odniesiono się do ww. rozbieżności;

•  w rozliczeniu końcowym ujęte zostały dwie faktury pro forma38 dot. zakupu sprzętu 
sportowego, które nie zostały zaksięgowane w  ewidencji księgowej.
Zwrócono się do PZC o przedstawienie oryginałów powyższych faktur. Jednakże 
w wyjaśnieniu Pan M irosław W odzyński poinformował, że faktury zaginęły. 
W wyjaśnieniach nie odniesiono się natom iast do kw estii braku zaksięgowania powyższych 
wydatków,

• w  przypadku faktury nr FVL/02/2017/2399 z 2 lutego 2017 r. wystawionej na kwotę 40,00 zł 
zgodnie z  rozliczeniem końcowym oraz umieszczoną na dokumencie adnotacją wydatek 
został zrealizowany ze środków dotacji w kwocie 35,32 zł, podczas gdy w ewidencji 
księgowej (konto 519-1, nr ewid. DP 116) faktura została zaksięgowana na kwotę, tj. 32,52 zł. 
W wyjaśnieniach nie odniesiono się do ww. rozbieżności;

•  w przypadku rachunku nr 1/2017 z 15 grudnia 2017 r. zgodnie z rozliczeniem końcowym oraz 
umieszczoną na dokumencie adnotacją wydatek został zrealizowany ze środków dotacji 
na podstawie umowy nr 2017/0285/0125/Udot/10/DSW  z 19 kwietnia 2017 r. w  kwocie 
5.800,00 zł, podczas gdy dokument został zaksięgowany w  ewidencji księgowej na koncie 
529 (nr ewid. DP 212), na którym ewidencjonowano koszty pośrednie związane z realizacją 
umowy o dofinansow anie ze środków FRKF nr 2017/0053/0010/SubB/10/DSW  
z 13 kw ietnia 2017 r.;

j? Nr 444-17-664-00303383.
"  Nr S9/2017 z 30 października 2017 r. na kwotę 880.15 zł oraz nr 988/POL/2017 z 3 listopada 2017 r. na kwotę 2.433,00 zł.

14



• w ewidencji księgowej (konto 519) zaksięgowane zostały koszty wynagrodzenia pracownika 
administracyjnego K.Z. na łączną kwotę 10.640,00 zł jako wydatek z dotacji, natomiast 
zgodnie z rozliczeniem końcowym (załącznik nr 26) oraz adnotacjami umieszczonymi 
na rachunkach wystawionych przez ww. osobę39 wydatek został zrealizowany ze środków 
dotacji w  łącznej kwocie 12.000,00 zł.

Jednocześnie w  przedstawionej na początku kontroli ewidencji księgowej koszty pośrednie (konto 
519) zaksięgowane były na kwotę 32.037,20 zł, podczas gdy zgodnie z rozliczeniem końcowym 
wydatki poniesione w  ramach kosztów pośrednich wyniosły 39.000,00 zł. W wyniku analizy zapisów 
na ww. koncie analitycznym stwierdzono, że:

• zaksięgowano 10 rachunków wystawionych przez pracownika administracyjnego K.Z. 
na łączną kwotę 20.240,00 zł, natomiast zgodnie z rozliczeniem  końcowym (załącznik nr 26) 
koszty wynagrodzenia ww. osoby dofinansowane ze środków dotacji powinny wynosić 
12.000,00 zł. W trakcie kontroli przedstawiono poprawiony wydruk z zapisów na powyższym 
koncie, z którego wynikało, że na podstawie polecenia księgowania nr PK W ynK O  
z 30 grudnia 2017 r. (nr ewid. PK 59) dokonano przeksięgowania kosztów wynagrodzeń ww. 
osoby w kwocie 9.600,00 zł. Pomimo powyższej korekty zapisy w ewidencji księgowej nie 
były zgodne z danymi wykazanymi w rozliczeniu końcowym;

• zaksięgowano dwa rachunki wystawione przez księgową A.O. na łączną kwotę 5.400,00 zł40, 
natom iast zgodnie z rozliczeniem końcowym (załącznik nr 26) koszty wynagrodzenia ww. 
osoby dofinansowane ze środków dotacji powinny wynosić 2.400,00 zł. W trakcie kontroli 
przedstawiono poprawiony wydruk z zapisów na powyższym koncie, z którego wynika, 
że na podstawie polecenia księgowania nr PK WynKO z 30 grudnia 2017 r. (nr ewid. PK 59) 
dokonano przeksięgowania kosztów wynagrodzeń ww. osoby w  kwocie 3.000,00 zł;

•  brak było zapisów potwierdzaj ących zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia Dyrektora Biura 
na łączną kwotę 12.000,00 zł oraz kosztów opłat bankowych na łączną kwotę 400,00 A  
wskazanych w  rozliczeniu końcowym. W trakcie kontroli przedstawiono poprawiony wydruk 
z zapisów na powyższym koncie, z którego wynika, że na podstawie polecenia księgowania 
nr PKLP/W P/2017 (nr ewid. 61) oraz nr PKLp/1/2017 (nr ewid. 62) z 31 grudnia 2017 r. 
dokonano przeksięgowania ww. kosztów z innego konta.

Powyższe błędy oraz rozbieżności pomiędzy zapisami w ewidencji księgowej a dokumentami 
źródłowymi dotyczyły dokumentów wystawionych łącznie na 63.024,94 zł, tj. 21% udzielonej 
dotacji, a w  kosztach pośrednich niewłaściwe ewidencjonowanie dot. dokumentów wystawionych 
na łączną kwotę 32.635,32 zł, tj. 83,6% dotacji przekazanej na koszty pośrednie. Świadczy 
to  o nierzetelnym ewidencjonowaniu dokumentów księgowych.

[Dowód: akta kontroli str. 212-257, 289-292,423-836, 1156,1169-1210,1264-1775]

3.7. Dowody księgowe.

•Środki dotacji
Kontrolą objęto 152 dowody księgowe na łączną kwotę 298.875,58 zł, tj. 100% dokumentów 
dotyczących wydatków ze środków dotacji poniesionych w  ramach umowy nr 2017/0285/ 
0125/Udot/10/DSW  z 19 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, PZC zobowiązany był 
do prawidłowego opisywania dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania przyznanych 
środków finansowych. Dokumenty powinny posiadać adnotację o realizacji wydatku ze środków 
M SiT wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy oraz kwoty sfinansowanej ze środków dotacji.

"  Rachunki nr 1/1/2017,1/11/2017,1/111/2017, l/W/2017,1/V/2017,1/W2017,1/VII/2017,1A/III/2017. l/K/2017,1/5H2017.
40 Rachunek UZ/AO/12/2017 na kwotę 3.000,00 zl (nr ewid. PK 30) oraz rachunek UZ/AGT/12/2017 na kwotę 2.400,00 z! (nr ewid. PK 57).
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W szystkie poddane badaniu dokumenty posiadały powyższą adnotację, jednakże w  pięciu 
przypadkach w  adnotacji umieszczono błędną kwotę, tj. inną od kwoty wykazanej w rozliczeniu 
końcowym41 * 43.
Minimalne wymogi, jakie powinny spełniać dowody księgowe, zostały określone w art. 21 i 22 
ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi dowody księgowe powinny być rzetelne, wolne 
od błędów rachunkowych oraz powinny zawierać adnotację o sprawdzeniu ww. dokumentu. 
Natomiast wszelkie stwierdzone błędy powinny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej 
treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki 
i umieszczenie daty (art. 25 ustawy o rachunkowości).
W  wyniku badania 152 dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione w  ramach umowy 
wydatki, które zostały dofinansowane ze środków dotacji ustalono, że:

•  w 141 przypadkach na dokumentach nie hyło akceptacji merytorycznej dokumentu 
księgowego;

• w 62 przypadkach na dokumentach brakowało niektórych podpisów przy sprawdzeniu 
dokumentu pod względem formalno -  rachunkowym oraz zatwierdzeniu do wypłaty -  
na dokumentach umieszczone były jedynie imienne pieczęcie osób dokonujących 
sprawdzenia.

Zgodnie z wyjaśnieniem Pana M irosława W odzyńskiego powyższe braki były wynikiem 
niedopatrzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 475-836,1264-1775]

Podróże służbowe
W wyniku kontroli stwierdzono również, że Związek nie posiadał i nie stosował jednolitych zasad 
rozliczania zagranicznych podróży służbowych. Przy rozliczaniu przysługujących delegowanym 
należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych nie w  każdym przypadku stosowano 
dokument Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.
Koszty podróży służbowych rozliczane były na zasadach wskazanych w  rozporządzeniu M inistra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z  tytułu 
podróży służbowej42 oraz rozporządzeniu M inistra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością p ra co d a w c^. Zwrot 
kosztów podróży samochodem prywatnym dokonywany był w  wysokości stanowiącej iloczyn 
przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilom etr przebiegu. W ypłacane przez PZC stawki 
nie przekraczały maksymalnych stawek kosztów używania pojazdów do celów służbowych 
określonych w  § 2 ww. rozporządzenia M inistra Infrastruktury.
W wyniku analizy dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia wydatków z tytułu podróży 
służbowych stwierdzono, że:

•  w ośmiu przypadkach przy rozliczeniu zagranicznych podróży służbowych zastosowano 
dokument Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej. W wyniku analizy ww. 
dokumentów ustalono, że:
-  we wszystkich przypadkach na dokumentach brakowało daty jego wystawienia 

oraz niektórych podpisów, tj. brak podpisu osoby przedkładającej rachunek, brak daty 
i podpisu osoby dokonującej sprawdzenia pod względem merytorycznym 
oraz stwierdzającej wykonanie polecenia służbowego.

41 Polisa 444-17-664-00303383, f-ra 11/10/17, f-ra 1/09/2017, f-ra 397/2017, f-ra FVL/02/2017/2399.
41 Dł  U. z 2013 r. poz. 167.
43 Dł  U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.
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Zgodnie z uzyskanym od Pana M irosława W odzyńskiego wyjaśnieniem R ozliczenie  
kosztów podróży na zaw odyjest dokonywane w programie rozliczającym. Nie wymagamy 
potwierdzenia wykonania, gdyż dołączane są imienne sprawozdania z  zawodów. Zaliczka 
na zawody je s t wypłacam  przelewem na konto zawodnika”;

-  w trzech przypadkach w jednym  dokumencie rozliczone zostały koszty podróży kilku 
osób. W rozliczeniu wyliczono ogólną kwotę kosztów podróży bez wskazania kwot 
zwrotu dla poszczególnych osób;

• w trzech przypadkach rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokonano bez zastosowania 
stosownych druków. W dwóch przypadkach dokumentem, na podstawie którego dokonano 
rozliczenia były wydruki z korespondencji mailowej, w  której zawodnicy wskazywali dane 
niezbędne do wyliczenia kosztów podróży, tj. liczbę przejechanych kilometrów, dane dot. 
pojazdu, trasę. Natom iast w  jednym  przypadku rozliczenia wypłaconych diet na delegację 
zagraniczną dokonano na podstawie zestawienia w formie tabeli;

•  w trzech przypadkach przy rozliczeniu krajowych podróży służbowych zastosowano 
dokument Polecenie wyjazdu służbowego. W wyniku analizy ww. dokumentów ustalono, że:
-  we wszystkich przypadkach na dokumentach brakowało niektórych podpisów, tj. brak 

podpisu osoby przedkładającej rachunek, brak daty i podpisu osoby zlecającej wyjazd, 
brak daty i podpisu osoby dokonującej sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz 
stwierdzającej wykonanie polecenia służbowego;

-  w dwóch przypadkach na dokumencie nie wskazano sposobu wyliczenia kosztów 
przejazdu przy zastosowaniu własnych środków lokomocji.

[Dowód: akta kontroli str. 475-836,1264-1775]

Prawidłowość wydatkowania środków publicznych
W  załączniku nr 1 do Programu dofim nsowania ze środków z  budżetu państwa  zawarto katalog 
kosztów realizacji zadań publicznych związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej 
do udziału w  igrzyskach olim pijskich oraz przygotowaniem i udziałem w  mistrzostwach świata 
i Europy w sportach olim pijskich w  2017 r., ze wskazaniem na rodzaj i zakres kosztów.
W  wyniku analizy dokumentów księgowych stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem 
wydatkowanie następujących środków publicznych:

•  9.000,00 zł44 i 3.000,01 zł45 -  na wynajem lodowiska do curlingu oraz przygotowanie lodu 
na zawody krajowe, tj. eliminacje do M istrzostw Polski, które odbyły się w Warszawie 
w  terminie od 17 do 19 marca 2017 r.
W edług katalogu kosztów zwrot kosztów za wynajem obiektów sportowych oraz obsługę 
techniczną był dopuszczalny w przypadku zawodów krajowych o randze M istrzostw Polski 
oraz Pucharu Polski;

• 1.009,42 zł -  zgodnie z opisem merytorycznym na dokumencie wydatek stanowi opłatę 
za uroczystą kolację zamykającą zawody m istrzostw Europy, które odbyły się w Andorze 
w terminie od 6 do 13 m aja 2017 r. Dokument, którym PZC potwierdził wydatek nie zawierał 
daty i numeru, a także oznaczenia strony będącej nabywcą. W związku z tym, ww. dokument 
nie stanowił dowodu księgowego, o którym mowa w  art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

•  869,86 zł, 1.176,10 zł46 i 1.033,20 zł47 -  zgodnie z opisem merytorycznym na dokumentach 
wydatki zostały poniesione w  związku z  M istrzostwami Polski, które odbyły się w  Warszawie 
w  terminie od 8 do 10 września 2017 r. i stanowią, odpowiednio:

44 Faktura nr 15/03/17 z 20 marca 2017 r.
41 Faktura nr 4/04/2017 z 10 kwietnia 2017 r.
46 Bilet elektroniczny 992004094681345 z 27 sierpnia 2017 r.
4T Faktura nr RAC/WAW/000287/2017 z i 1 września 2017 r.
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-  koszty podróży (przejazd i parking) osoby, której zlecono obsługę techniczną zawodów 
(przygotowanie i pielęgnacja lodowiska do curlingu). Dokument potwierdzający wydatek 
stanowi odręcznie sporządzone rozliczenie kosztów podróży, do którego nie dołączono 
żadnych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Ponadto na rozliczeniu brak 
było podpisu osoby sporządzającej rozliczenie.
Zgodnie z wyjaśnieniem Pana Mirosława W odzyńskiego ,£)okument został wystawiony 
odręcznie przez Patrika Kapralika i nie ma podstaw sądzić, że wymienione koszty nie 
zostały poniesione

-  przelot na trasie M onachium -  W arszawa -  Monachium osoby sprawującej obsługę 
techniczną. Dokument potwierdzający wydatek stanowi elektroniczny bilet lotniczy 
wystawiony dla osoby, której zlecono obsługę techniczną zawodów.
N a pytanie dot. sfinansowania ze środków dotacji wydatku dot. przejazdu osoby 
sprawującej obsługę techniczną zawodów Pan M irosław W odzyński wyjaśnił, 
że „Obsługa techniczna zawodów zawarta je s t w katalogu kosztów"1,

-  wynajem pojazdu służącego do transportu dla osoby sprawującej obsługę techniczną 
w trakcie zawodów.

Według katalogu kosztów w  przypadku zawodów krajowych o randze M istrzostw Polski oraz 
Pucharu Polski dopuszczalny był zwrot kosztów za obsługę techniczną zawodów. 
Ww. wydatki natom iast nie były związane bezpośrednio ze świadczeniem obsługi technicznej 
w  trakcie zawodów, tylko z kosztami podróży;

• 4.568,48 zł48 i 5.431,52 zł49 -  zgodnie z ich opisem merytorycznym dokumenty dotyczyły 
wydatków poniesionych na zgrupowanie zagraniczne w  Ottawie (Kanada), które odbyło się 
w  terminie 7-24 września 2017 r., czyli w terminie wskazanym w  harmonogramie działań 
(załącznik nr 22 do sprawozdania końcowego). Zgodnie natomiast z informacją 
na dokumentach faktury dotyczyły zakupu biletów lotniczych z  datą wylotu 20 września 2017 r. 
i datą powrotu 6 października 2017 r. Daty wylotu i przylotu nie były zbieżne z terminem 
zgrupowania w  Ottawie.
Pan Andrzej Janowski wyjaśnił, że „(...) zgrupowanie w Ottawie odbyło się w  terminie 
wynikającym z  zakupionych biletów lotniczych Ze względu na krótki okres pom iędzy decyzją 
o wyjaździe na zgrupowanie a samym wyjazdem, mieliśmy bardzo ograniczony wybór biletów  
lotniczych w przystępnych cenach Z  powodu niedopatrzenia nie zmieniliśmy daty 
zgrupowania umieszczonej w harmonogramie

• 4383,99 zł50, 392,00 zł51 *, 558,24 zł32, 780,00 zł53 oraz 17.885,77 zł54 -  zgodnie z opisem 
merytorycznym na dokumentach wydatki zostały poniesione w  związku z turniejem 
kwalifikacyjnym do m istrzostw  Europy, który odbył się w  W arszawie w terminie 
od 18 do 22 października 2017 r. i stanowią, odpowiednio:
-  wynagrodzenie Ice M astera za 6 dni,
-  przelot Ice M astera na trasie Glasgow -  D usseldorf -  W arszawa w  dniu 16 października 

2017 r.,
-  przelot Ice M astera na trasie W arszawa -  Glasgow w dniu 22 października 2017 r.,
-  zakwaterowanie obsługi technicznej,
-  wynajem lodowiska do curlingu na zawody.

44 Faktura nr 1005139974 -  4416713 z24 sierpnia 2017 r.
49 InvoiceAEI>B-3095764 z 24 sierpnia 2017 r.
90 Invoice nr 26 z 23 października 2017 r.
91 Invoice nr 029475643Z z 8 października 2017 r.
99 Invoice nr K8DVWS z 16 października 2017 r,
99 Faktura nr F/42/10/17 z 18 października 2017 r.
94 Faktura nr 11/10/17 z 23 października 2017 r.
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W edług katalogu kosztów zwrot kosztów za wynajem obiektów sportowych oraz obsługę 
techniczną jest dopuszczalny w przypadku zawodów krajowych o randze M istrzostw Polski 
oraz Pucharu Polski;

• 880,15 zł55 i 2.433,00 zł56 -  zakup ubiorów sportowych (koszulki i bluzy) -  wydatki zostały 
udokumentowane fakturami pro forma. PZC nie przedstawił oryginałów powyższych faktur. 
Natomiast Pan M irosław W odzyński wyjaśnił, że faktury zaginęły. Ponadto powyższe 
wydatki nie zostały ujęte w  ewidencji księgowej;

• 3.34630 zł57 i 829,49 zł58 -  zakup ubiorów sportowych (koszulki i bluzy) oraz sprzętu 
sportowego -  zgodnie z dołączonymi do faktur potwierdzeniami przelewu faktury zostały 
zapłacone z konta zawodniczki A.W. N a prośbę o potwierdzenie zwrotu zawodniczce 
pieniędzy z tytułu zakupionego przez nią ubioru i sprzętu sportowego, uzyskano od Pana 
M irosława W odzyńskiego jedynie informację, że Związek jest z nią w  sporze;

• 97,96 zł59 -  zakup dwóch czajników bezprzewodowych. Ww. koszt nie jest niezbędnym 
kosztem do realizacji zadania publicznego w  ramach kosztów pośrednich, koszt zakupu 
dwóch czajników naliczono do zwrotu. Związek nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
celowości ww. zakupu;

• 373,68 zł60 -  koszty usług telekomunikacyjnych (doładowanie telefonu) -  wydatek został 
udokumentowany czterema potwierdzeniami zapłaty za usługi telekomunikacyjne, na których 
nie zamieszczono danych nabywcy oraz sprzedawcy, a także przedmiotu transakcji. 
Dokumenty te nie spełniały wymogów dowodu księgowego określonych art. 21 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. Związek nie odniósł się do sposobu udokumentowania ww. wydatku;

• 95,00 zł61 * i 27,99 zł61 -  koszty myjni samochodowej. Pan M irosław Wodzyński wyjaśnił, 
że wydatki dotyczą mycia samochodu PZC oraz samochodu wynajętego przez Związek. 
Ww. koszty nie mieściły się w katalogu kosztów;

• 5.800,00 zł63 -  wynajem lokalu użytkowego nie będącego siedzibą PZC.
Zgodnie z rozliczeniem końcowym, wydatek został poniesiony w ramach kosztów 
pośrednich.
W edług wyjaśnień Pana Andrzeja Janowskiego ww. wydatek dotyczył wynajmu magazynu 
PZC. Zgodnie z katalogiem kosztów, wynajem magazynu został wskazany w  kosztach 
bezpośrednich (poz. 9 Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego). W związku 
z powyższym, ww. wydatek podlega zwrotowi.

Przedmiotowe wydatki zostały sfinansowane z  dotacji z budżetu państwa w  ramach kosztów 
pośrednich i bezpośrednich. Łączna wartość niecelowo wydatkowanych środków z budżetu państwa 
wyniosła 63.972,16 zł, tj. 21,3% kwoty udzielonej dotacji.

[Dowód: akta kontroli sir. 475-836,1264-1775]

W  wyniku kontroli stwierdzono ponadto inne braki oraz rozbieżności w  poddanej badaniu 
dokumentacji, tj.:

•  w przypadku faktury nr 72/06/2017 z 30 czerwca 2017 t. wystawionej na kwotę 600,00 zł, 
w rozliczeniu końcowym (załącznik nr 28) w kolumnie "kwota/koszt całkowity" wskazano 
błędną kwotę 7.100,00 zł64.

55 Faktura pro farma nr 59/2017 z 30 października 2017 r.
36 Faktura pro formanr988/POL/2017 z3 listopada 2017 r.
37 Faktura nr 134/17 z 18 kwietnia 2017 r.
38 Imroice nr 3455 z 23 maja 2017 r.
39 Faktura nr 60478324 z 9 września 2017 r.
80 Potwierdzenia zapłaty wystawione w dniu 26 stycznia 2017 r., 24 lutego 2017 r., 30 marca 2017 r. oraz 27 kwietnia 2017 r.
“  Fakturanr 351/2017 z 11 lutego2017 r.
82 Faktura nr 000028-2017-229 BOS z 26 stycznia 2017 r.
M Rachunek 1/2017 z 15 grudnia 2017 r.
64 Według rozliczenia końcowego kwota 600,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji, a kwota 6.500,00 zł ze środków własnych PZC.
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W edług wyjaśnień Pana M irosława W odzyńskiego fakturę wystawiono na część kosztów 
imprezy finansowaną ze środków z dotacji, jednak Związek nie przedstawił dokumentów 
potwierdzających wydatkowanie pozostałej kwoty;

• na wszystkich 14 przedstawionych dowodach rozliczenia zaliczki nie było podpisu głównego 
księgowego przy zatwierdzeniu do wypłaty, dokumenty zostały sporządzone w  sposób 
nierzetelny (brak numeru dowodu, brak ilości załączników, brak daty i podpisu przy 
sprawdzeniu załączonych dowodów pod względem formalnym i rachunkowym, brak sposobu 
ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych);

•  na wszystkich siedmiu przedstawionych dokumentach KW (kasa wypłaci) brakowało podpisu 
osoby sporządzającej i zatwierdzającej dokument oraz głównego księgowego;

•  w  przypadku dwóch faktur wystawionych przez KS CCC dot. wynajmu obiektu sportowego 
jako potwierdzenie dokonania płatności przedstawiono wydruk potwierdzający operację 
na rachunku bankowym, z którego wynika, że przelew został wykonany na rachunek innego 
podmiotu aniżeli wskazanego na ww. fakturach65.
W edług wyjaśnień Fana Andrzeja Janowskiego „ odbiorcą było FSO SA., z  którym K S CCC 
podpisał umowę na wynajem powierzchni przy ul. Jagiellońskiej 88".

Powód: akta kontroli str. 475-836,1264-1775]

Środki własne
Związek realizując zadanie na podstawie umowy objętej kontrolą poniósł wydatki ze środków 
własnych w  łącznej kwocie 6.500,00 zł.
Potwierdzeniem poniesienia wydatków ze środków własnych były te same dokumenty księgowe, 
które stanowiły podstawę wydatkowania środków dotacji, gdyż wydatki jednocześnie były 
współfinansowane ze środków własnych.

Powód: akta kontroli str. 475-836,1264-1775]

3.8. Osiągnięcie zaplanowanych efektów.

Zgodnie z ofertą o dofinansowanie, zakładanym celem zadania było przygotowanie do startu 
w M istrzostwach Europy 16-osobowej kadry narodowej mężczyzn i 16-osobowęj kadry kobiet, 
spośród której miały być wyłonione pięcioosobowe reprezentacje narodowe mężczyzn i kobiet.

Założono następujące rezultaty:

•  awans drużyny mężczyzn do grupy A;
• awans drużyny kobiet do 4 najlepszych zespołów grupy B, z szansami na awans do grupy A;
•  przygotowanie do startu reprezentacji narodowej w  M istrzostwach Świata Par M ieszanych 

oraz awans do 8 najlepszych drużyn na świecie.

Zgodnie ze sprawozdaniem merytorycznym, złożonym w dniu 1 marca 2018 r., PZC zrealizował 
tylko jeden z zaplanowanych rezultatów — drużyna mężczyzn osiągnęła 2 miejsce i awansowała 
do grupy A.

Natomiast pozostałe cele nie zostały osiągnięte, tj.:
•  drużyna kobiet zajmując drugie miejsce w  mistrzostwach Europy grupy C uzyskała awans 

do grupy B, jednakże w mistrzostwach Europy grupy B zajęła ostatnie miejsce i ponownie 
spadła do grupy C; 63

63 F -ran rl 1/10/17 z 11 września 2017 r. oraz 6/12/17 z 23 grudnia 2017 r.
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•  reprezentacja Polski Par Mieszanych ukończyła M istrzostwa Świata na miejscu 33 i nie 
weszła do pierwszej dwunastki, czyli na m iejsca premiowane punktami rankingowymi 
do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 w  Pyeongchang.

[Dowód: akta kontroli str. 423-474]

3.9. Realizacja umowy o dofinansowanie.

Zasady uczestnictwa we współzawodnictwie międzynarodowym

Zgodnie z działem VII pkt 2 ppkt 1 Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa, PZC 
zobowiązany był do przesyłania do Departamentu Sportu W yczynowego66 i Zespołu Metodyczno- 
Szkoleniowego w  Instytucie Sportu -  Państwowym Instytucie Badawczym (dalej: „Zespołu”) 
założeń startu w  zawodach mistrzowskich oraz prelim inarza finansowego dotyczącego kosztów 
uczestnictwa w zawodach na co najmniej 14 dni przed wyjazdem.

Związek przedstawił założenia startu do wszystkich zawodów mistrzowskich wykazanych 
w  harmonogramie działań wraz z  potwierdzeniem przekazania ww. dokumentów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej do pracownika DSW.

Ponadto zgodnie z  działem VII pkt 2 ppkt 3 ww. Programu, PZC zobowiązany był do przekazywania 
do DSW oraz Zespołu sprawozdań z zawodów mistrzowskich oraz oceny startu w zawodach 
mistrzowskich i komunikatu końcowego lub wydruku ze strony internetowej, w ciągu 14 dni 
od zakończenia zawodów mistrzowskich.

W  trakcie kontroli Związek przedstawił sprawozdania -  oceny startu dot. dwóch spośród trzech 
zawodów mistrzowskich wykazanych w  harmonogramie działań.

[Dowód: akta kontroli str. 293-318,1156-1775]

Baza sportowa

Zgodnie z zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w Programie dofinansowania 
ze środków z budżetu państwa  (dział VII pkt 3 ppkt 4), zalecaną bazą sportową w celu zachowania 
optymalnych standardów szkolenia sportowego był Centralny Ośrodek Sportu.67

W przypadku organizacji zgrupowań i konsultacji krajowych poza COS, Związek otrzymywał 
stosowną zgodę DSW.

Powód: akta kontroli str. 293-318, 1156-1775]

Badania lekarskie

Zgodnie z zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w  Programie dofinansowania 
ze środków budżetu państwa  (dział VII pkt 3 ppkt 6), wszyscy zawodnicy powinni posiadać badania 
lekarskie wykonane w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej68 lub jego filiach.

Ponadto zgodnie z  działem VII pkt 3 ppkt 7 Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa 
zalecane było wykonywanie badań diagnostycznych zawodników w  Instytucie Sportu -  Państwowym 
Instytucie Badawczym, zaś na podstawie działu VII pkt 3 ppkt 8 c, PZC miał obowiązek prowadzenia 
wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.

Pan Andrzej Janowski oraz M irosław Wodzyński wyjaśnili, że ,J3adania diagnostyczne w curlingu 
nie są prowadzone i nie ma takiego obowiązku. Zawodnicy dokonują obowiązkowych badań 
zdrowotnych, których wyniki znajdują się u zawodników. Przed zawodami zawodnicy przedstawiają 
sędziemu głównemu zawodów zgodę lekarza na uprawianie sportu (...) Każdorazowo sędzia

66 Dalej: „DSW".
67 Dalej: „COS".
“  Dalej: „COMS”.
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zawodów organizowanych przez PZC je s t zobowiązany do sprawdzenia zaświadczeń o zdolności 
do uprawiania sportu. Fakt ten je s t odnotowywany w protokole sędziego głównego zawodów. 
Zawodnicy powołani do reprezentacji Polski dodatkowo są zobowiązani do przeprowadzenia badań 
w COMS (...) Weryfikacji orzeczeń PZC dokonuje na podstawie informacji zawartych w portalu  
C O M $\

[Dowó± akta kontroli str. 293-318,1156-1775]

Ewidencja dystrybucji sprzętu sportowego

Zgodnie z zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w  Programie dofinansowania 
ze środków budżetu państwa  (dział VII pkt 3 ppkt 8 b), Związek miał obowiązek prowadzenia 
ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego, zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników 
potwierdzaj ących odbiór.

Pan Andrzej Janowski oraz Mirosław W odzyński wyjaśnili, że „Ubrania reprezentacyjne na które 
przeznaczono większość środków przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego była po  uzgodnieniu 
z  zawodnikami przesyłana bezpośrednio do zawodników przez firm y wykonujące stroje 
na indywidualne zamówienie. Każde ubranie ma nazwisko na plecach ije s t przypisane do konkretnej 
osoby”.

N a żadnym z 15 dokumentów potwierdzających zakup sprzętu i ubiorów sportowych nie było 
dokładnego opisu merytorycznego potwierdzającego celowość zakupu. W opisie merytorycznym 
brakowało również inform acji dla kogo sprzęt i ubiór sportowy zostały zakupione. Do faktur nie 
załączono protokołu odbioru ww. sprzętu i ubioru.

W trakcie kontroli przedłożono protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu sportowego i ubiorów 
sportowych w ramach umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa datowany 
na 31 grudnia 2017 r. Protokół został sporządzony w  formie tabeli, w  której w poszczególnych 
kolumnach zawarte zostały dane: numer faktury, opis i ilość sprzętu i ubiorów oraz inform acja dla 
kogo sprzęt/ubiory został przekazany. Pod protokołem złożone zostały podpisy osoby przekazującej 
oraz jednej osoby przyjmującej (bez pieczęci). Do protokołu dołączony był załącznik, na którym 
umieszczone były podpisy ośmiu osób (zawodników i trenera), potwierdzających odbiór sprzętu 
sportowego.

[Dowód: akta kontroli str. 293-318,1156-1775]

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z  zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w  Programie dofinansowania 
ze środków budżetu państw a  (dział VII pkt 3 ppkt 9), Związek powinien posiadać zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników realizujących zadania objęte umową 
o dofinansowanie.

Pan Andrzej Janowski oraz M irosław W odzyński wyjaśnili, że „Oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w treści wniosku licencyjnego składanego przez 
zawodnika (...) W  2017 i 2018 r. nie złożono żadnego wniosku dotyczącego zawodników powołanych 
do kadry narodowej”. Związek przedstawił wzór wniosku licencyjnego, w którym zawarto zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Związek nie przedstawił wniosków licencyjnych osób 
wskazanych w  wykazie szkolonych zawodników (załącznik nr 10 do umowy o dofinansowanie) oraz 
zgód osób wyszczególnionych w  wykazie kadry trenerskiej i osób współpracujących (załącznik nr 11 
do umowy o dofinansowanie).

[Dowód: akta kontroli str. 293-318,1156-1775]
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Akcje szkoleniowe i udział w zawodach

Zgodnie z Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa  (dział VII pkt 3 ppkt 5) 
w  przypadku zgrupowań zagranicznych Związek uzyskiwał zgodę Dyrektora Departamentu Sportu 
W yczynowego na ich realizację i dofinansowanie ze środków dotacji.

Zgodnie z zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w ww. Programie dofinansowania 
ze  środków budżetu państwa  (dział VII pkt 3 ppkt 8 d), Zleceniobiorca m iał obowiązek prowadzić 
listy uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału.

Spośród 16 akcji szkoleniowych (zgrupowania krajowe i zagraniczne) oraz zawodów (krajowych, 
zagranicznych oraz mistrzowskich) wyszczególnionych w załączniku nr 22 (wykonanie 
harmonogramu planowanych działań):

• w  czterech przypadkach przedstawiono listy obecności zawodników biorących udział w danej 
akcji wraz z ich podpisami;

• w siedmiu przypadkach jako potwierdzenie udziału zawodników w  akcjach przedstawiono 
wydruki ze stron internetowych, na których zawarte były informacje dot. poszczególnych 
zawodów, tj. drużyny biorące udział w zawodach oraz imiona i nazwiska zawodników 
wchodzących w skład tych drużyn, wyniki rozgrywek;

• w  pięciu przypadkach69, pomimo dwukrotnej prośby Związek nie przedstawił żadnego 
dokumentu zawierającego informacje o zawodnikach, którzy brali udział w  akcjach, będącego 
potwierdzeniem ich udziału w  danej imprezie.

W  opisie dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w ramach kosztów 
szkoleniowych oraz współzawodnictwa nie wskazywano jakich osób dotyczy dany wydatek.

Powód: akta kontroli str. 293-318,1156-1775]

Akademia Trenerska

Zgodnie z zasadami realizacji procesu szkolenia, zawartymi w  Programie dofinansowania 
ze środków budżetu państwa  (dział VII pkt 4 ppkt 10), trenerzy kadry narodowej powinni brać udział 
w  szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej.

Pan Andrzej Janowski oraz M irosław Wodzyński wyjaśnili, że w  2017 roku trenerzy curlingu nie 
uczestniczyli w  szkoleniach w  ram ach Akademii Trenerskiej ponieważ nie pokrywały się one z ich 
oczekiwaniam i Jednocześnie poinformowali, że trenerzy korzystali powyższych szkoleń w 2018 
roku przedstawiając stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 293-318, 1156-1775]

4 . Umowa n r  2017/0053/0010/Sub.B/DSW  z 13 kw ietnia 2017 r. o dofinansow anie realizacji 
zadania publicznego ze środków  FRK F polegającego n a  w spieraniu  szkolenia sportowego 
i w spółzaw odnictw a m łodzieży -  szkolenie centralne.

4.1. P rogram  dofinansow ania.

Decyzją nr 2 z dnia 12 stycznia 2017 r. M inister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania 
zadań z  obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. W ramach 
Programu dofinansowaniem objęto:
* szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w  młodzieżowych kategoriach wiekowych 

zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu M łodzieżowego,

w Zawody Pucharu Europy par mieszanych, które odbyły się w terminie 16-19 marca 2017 r. w Budapeszcie, zgrupowanie kadry, które odbyło się 
w terminie 21-23 kwietnia 2017 w Warszawie, turniej PE, który odbył się w terminie 10-12 listopada 2017 r. w Wetzikon/Szwajcaria, ME kobiet 
gr. C, które odbyły się w terminie 6-13 maja 2017 r. w Andorze, lumięj PE, który odbył się w  terminie 25-29 października 2017 r. w TukumsA-otwa.
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• współzawodnictwo sportowe,
• organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpij skich w ramach Grupy W yszehradzkięj.

Głównym celem Programu było wspieranie procesu szkolenia sportowego, współzawodnictwa 
młodzieży oraz awansu reprezentacji Polski w  rankingach medalowych i punktacji w  sportach 
objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w  Programie następowała poprzez:
• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia 

poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie 
międzynarodowym;

•  zabezpieczenie zawodników w  niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny 
do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w  wieloletnim procesie treningowym;

• uczestnictwo członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w  zawodach 
międzynarodowych;

• wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

[Dowód: akta kontroli str. 837-862]

4.2. W niosek o dofinansowanie.

W niosek o dofinansowanie realizacji zadania w  ramach wspierania szkolenia sportowego 
i współzawodnictwa młodzieży -  szkolenie centralne Związek złożył 29 marca 2017 r. Do wniosku 
załączone zostały wszystkie załączniki ujęte w  Programie.

[Dowód: akta kontroli str. 863-902]

4 3 . Umowa o dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków FRKF polegającego 
na wspieraniu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży została zawarta 13 kwietnia 
2017 r.

Zgodnie z umową na realizację ww. zadania, Związek otrzymał ze środków finansowych FRKF 
dotację w kwocie 100.000,00 zł, stanowiącą 97,08%70 całkowitych kosztów zadania wynoszących
103.000,00 zł. W  umowie określono finansowy wkład własny Związku w  realizację zadania 
w wysokości 3.000,00 zł. Kwotę kosztów pośrednich ustalono na 9.000,00 z ł (9,89% kosztów 
bezpośrednich ogółem)71. Termin realizacji zadania został ustalony od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Umowę aneksowano dwukrotnie:
•  aneksem nr 1 z 20 września 2017 r. dokonano rozszerzenia liczby osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta,
• aneksem nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 r., dokonano aktualizacji planu rzeczowo-finansowego 

zadania.

Kwota ogólna dotacji nie uległa zmianie.
[Dowód: akta kontroli str. 903-913, 926-927,953-954]

10 Zgodnie z § 3 ust 3 umowy o dofinansowanie procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach radmia publicznego nie mógł wynosić więcej niż 97,08%.
11 Zgodnie z Programem (dział V pkt4) wysokość kosztów pośrednich ogółem nie mogła przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich ogółem.
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4.4. Sprawozdania częściowe i końcowe.

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego wraz aktualizacją planu rzeczowo- 
finansowego zadania za I półrocze, PZC złożył w  dniu 13 sierpnia 2017 r ., tj. w  terminie określonym 
w  umowie o dofinansowanie.72

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego wraz z planem po zmianach 
za  II półrocze 2017 r. Związek przekazał do MSiT w dniu 20 grudnia 2017 r.73

Zgodnie z terminem określonym w  § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie Związek przedstawił 
M inistrowi Sportu i Turystyki końcowe sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykonania gadania 
publicznego w dniu 30 stycznia 2018 r. W odpowiedzi na pismo DSW74 PZC uzupełnił w  dniu 28 
lutego 2018 r. brakujące załączniki do ww. sprawozdania.

Rozliczenie zostało przyjęte przez M inistra Sportu i Turystyki w dniu 5 marca 2018 r. na kwotę
100.000,00 zł.

W  sprawozdaniu finansowym z realizacji zadania w załączniku nr 21 (preliminarz kosztów 
bezpośrednich i pośrednich -  plan po zmianach) wykazano, że w ramach kosztów 
zgrupowań/konsultacji krajowych objęte zostały dwa działania, natom iast w załączniku nr 22 
(wykonanie harmonogramu planowanych działań) wyszczególniono łącznie trzy działania 
dofinansowane z środków dotacji. Ponadto w ramach kosztów zgrupowań/konsultacji zagranicznych 
w  załączniku nr 21 wskazano jedno działanie natomiast w  załączniku nr 22 nie wyszczególniono 
żadnej akcji będącej zgrupowaniem/konsultacja zagraniczną.

[Dowód: akta kontroli str. 914-925,928-952,955-1039]

4.5. Konto bankowe.

Zgodnie z § 3 ust. 8 kontrolowanej umowy, środki dotacji w  kwocie 100.000,00 zł zostały przekazane 
w  transzach na wyodrębniony rachunek bankowy Związku. W yodrębnienie rachunku bankowego 
m iało służyć transparentności finansowej dysponowania środkami publicznymi.

W  wyniku analizy wyciągu z rachunku bankowego stwierdzono, że w 2017 r. dokonano 
40 przelewów na łączną kwotę 105.931,94 zł75, z czego:

•  21 przelewów na inne rachunki bankowe PZC na łączną kwotę 48.645,89 zł,
• cztery przelewy na rachunki bankowe dyrektora sportowego A.J. na kwotę 5.926,37 zł,
• cztery przelewy na rachunek trenera A.S. na kwotę 7.700,00 zł,
• jeden przelew na rachunek CCC W arszawa na kwotę 28.000,00 zł,
•  dwa przelewy na rachunek Ice M astera P.K. na kwotę 6.573,83 zł,
•  jeden przelew dot. zajęcia egzekucyjnego na kwotę 279,97 zł,
•  siedem przelewów na rachunki różnych kontrahentów na kwotę 8.805,88 zł.

Tytuły przelewów nie pozwalały na określenie, których dokumentów księgowych dotyczyły 
poszczególne operacje na rachunku, a przez to nie można było jednoznacznie ustalić poszczególnych 
term inów płatności i rozliczeń.

Powód: akta kontroli str. 279-288, 1231-1240]

72 Zgodnie z działem D£ pkt 10 ppkt 1 Programu oraz § 7 pkt 1 umowy o dofinansowanie sprawozdanie częściowe za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2017 r. powinno zostać złożone w terminie do 31 sieipnia 2017 r.

73 Zgodnie z działem IX pkt 10 ppkt 2 Programu oraz § 7 pkt 1 umowy o dofinansowanie sprawozdanie częściowe za okres od 1 lipca do 30 listopada 
2017 r. powinno zostać złożone w terminie do 30 listopada 2017 r. Zgodę na złożenie sprawozdania częściowego w terminie do 20 grudnia 2017 r. 
Dyrektor DSW wyraził pismem znak DSW/4021/776/2017/2 z dnia 13 grudnia 2017 r.

74 Pismo znak DSW.4110.86.2017.AG z dnia 13 lutego 2018 t.
71 Oprócz środków dotacji (w kwocie 100.000,00 zł) na rachunek dokonywano przelewów z innych rachunków bankowych należących do PZC.
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4.6. Planowane i rozliczone wydatki.

Planowane i wykazane przez Związek w rozliczeniu końcowym wydatki ujęto w  poniższym 
zestawieniu.

KOSZTY (środki FRKF)

Wydatki wg 
PRELIMINARZA 

KOSZTÓW 
(do aneksu nr 2 
z 29.12.2017 r.)

Wydatki wg 
ROZLICZENIA 
KOŃCOWEGO 
(30.01.2018 r.)

Koszty wykazane 
w ewidencji 
księgowej

KOSZTY BEZPOŚREDNIE 91.000,00 91.000,00 85.001,91
zgrupowania i konsultacje krajowe 22.000,00 22.000,00 22.000,00
zawody krajowe 32.000,00 32.000,00 32.002,40
zawody zagraniczne 18.800,00 18.800,00 18.800,00
zawody mistrzowskie 3.200,00 3.200,00 3.199,51
zakup i obsługa sprzętu sportowego, 

; specjalistycznego 9.000,00 9.000,00 9.000,00

bezosobowy fundusz płac 6.000,00 6.000,00 0,00
KOSZTY POŚREDNIE 9.000,00 9.000,00 23.482,19

jSUMA 100.000,00 100.000,00 108.484,10

Powód: akta kontroli str. 212- 257,863-913,926-927,953-1775]

4.7. Ewidencja księgowa.

W przedstawionej na początku kontroli ewidencji księgowej koszty pośrednie (konto S29) 
zaksięgowane były na kwotę 16.282,19 zł, podczas gdy zgodnie z rozliczeniem  końcowym wydatki 
poniesione w ramach kosztów pośrednich wyniosły 9.000,00 zł. W wyniku analizy zapisów na ww. 
koncie analitycznym stwierdzono, że:

•  koszty wynagrodzenia trenera R.J. w łącznej kwocie 6.000,00 zł stanowiące część kosztów 
bezpośrednich (bezosobowy fundusz płac) zostały błędnie zaksięgowane na koncie, 
na którym ewidencjonowane były koszty pośrednie (konto 529);

• zaksięgowano opłaty i prowizje bankowe na łączną kwotę 2.882,21 zł, natom iast zgodnie 
z rozliczeniem końcowym (załącznik nr 28) koszty bankowe dofinansowane ze środków 
dotacji powinny wynosić 200,00 zł;

•  zaksięgowano wynajem lokalu, który wykorzystywany był przez PZC jako magazyn, 
na kwotę 5.800,00 zł. Powyższy wydatek dotyczył umowy dofinansowywanej ze środków 
budżetu państwa;

•  brak było zapisów potwierdzających zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia księgowej pani 
A.O.76 na łączną kwotę 3.000,00 zł. oraz pracownika administracyjnego K.Z.77 na łączną 
kwotę 3.000,00 zł. wykazanych w  sprawozdaniu końcowym. W trakcie kontroli 
przedstawiono poprawiony wydruk z  zapisów na powyższym koncie, z  którego wynika, 
że dokonano przeksięgowania (z konta 519) kosztów wynagrodzeń księgowej A.O. w kwocie
3.000,00 zł oraz pana K.Z. w kwocie 3.000,00 zł na konto 529.

Pomimo dokonywanych w trakcie kontroli korekt ewidencja księgowa nadal nie była prawidłowa, 
gdyż obejmowała wydatki w kwocie 23.482,19 zł zamiast 9.000,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem 
końcowym.

74 Rachunek do umowy zlecenia UZ/AO/12/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r.
77 Rachunki: nr 1/1/2017 z  dnia 16 stycznia2017 r.p nr 1/III/2017 z dnia 16 m aca 2017 r., nr lflV/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., nr l/Y/2017 z dnia 

31 mąja2017, nr l/YI/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., nr 1A/H/2017 z dnia 27 lipca2017 r.
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Związek nierzetelnie zaewidencjonował 14 dokumentów wystawionych na łączną kwotę 
12.200,00 zł.

Powód: akta kontroli str. 1170-1205,1156-1775]
4.8. Dowody księgowe.

Środki dotacji

Kontrolą objęto 45 dowodów księgowych na łączną kwotę 100.000,00 zł, tj. 100% dokumentów 
wyszczególnionych w  rozliczeniu końcowym dotyczących poniesionych w ramach umowy 
wydatków, które zostały sfinansowane ze środków FRKF.

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie, wszystkie poddane badaniu dokumenty stanowiące 
podstawę wydatkowania przyznanych środków finansowych posiadały adnotację o realizacji 
wydatku ze środków FRKF wraz z podaniem numeru i daty zawarcia umowy oraz kwoty 
sfinansowanej ze środków dotacji. W przypadku jednego rachunku78 podana była błędna adnotacja 
o  finansowaniu wydatku ze środków budżetu państwa zamiast ze środków FRKF.

W  wyniku analizy dokumentów księgowych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
wydatkowania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w  kwocie 29.049,99 zl, z czego:

• 10.000,00 zł79 -  za wynajem lodowiska do curlingu z obsługą techniczną w dniach 
27-29 stycznia 2017 r. na zawodach kontrolnych oraz 11.700,00 zł80 -  za wynajem lodowiska 
do curlingu z obsługą techniczną w  dniach 20-22 października 2017 r. w  ramach kwalifikacji 
do M istrzostw Świata.
W edług wyjaśnień Pana Andrzeja Janowskiego „zawody odbywające się w dniach 
27-29 stycznia 2017 r. były zawodami eliminacyjnymi w ramach Mistrzostw Polski. Natomiast 
turniej kwalifikacyjny do M istrzostw Świata odbywający się w dniach 20-22 października 
2017 r. był turniejem rozgrywanym w ramach M istrzostw Polski Juniorów i wyłania najlepszą 
drużynę w kraju
W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania żadne z powyższych zawodów nie zostało 
wskazane jako M istrzostwa Polski lub Puchar Polski. Także na stronie internetowej 
udostępnionej przez Związek zawody w dniach 19-22 października 2017 r. zostały określone 
jako turniej kwalifikacyjny, a nie zawody w  ramach M istrzostw Polski Juniorów81.

W edług katalogu kosztów będącego załącznikiem  do Programik2 wynajem obiektów 
sportowych może być finansowany ze środków dotacji wyłącznie w  przypadku zawodów 
mistrzowskich tj. Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski;

•  300,00 zl83 -  za usługę opróżniania i utrzym ania toalet chemicznych podczas turnieju 
kwalifikacyjnego do M istrzostw Świata Juniorów. W ydatek ten nie był zgodny z katalogiem 
kosztów określonym dla Programu, dlatego nie było możliwości go sfinansowania 
ze środków dotacji.
Ponadto w przypadku faktury dokumentującej powyższy wydatek wystawionej na kwotę 
302,40 zł zgodnie z rozliczeniem końcowym oraz umieszczoną na dokumencie adnotacją 
wydatek został zrealizowany ze środków dotacji w  kwocie 300,00 zł, podczas gdy 
w  ewidencji księgowej (konto 525, nr ewid. DP 133) faktura została zaksięgowana na kwotę, 
tj. 302,40 zł;

78 Rachunek do umowy zlecenie UZ/AO/12/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r.
FV 2/01/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

80 FV 12/10/17 z dnia 23 października 2017 r.
81 https://ourlingevent.pl/evenl/rKJ2017.
“  Dalej: „katalog kosztów”.
«  FV 244/1 l/Wa/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
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• 49,99 zł84 -  za zakup futerału na telefon.
Zgodnie z  katalogiem kosztów możliwe było sfinansowanie sprzętu, materiałów i urządzeń 
biurowych niezbędnych do realizacji zadania. W  w. wydatek nie był niezbędny dla wspierania 
szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży;

•  6.000,00 zł85 -  wynagrodzenie trenera R J.
W ynagrodzenie kadry trenerskiej było możliwe do sfinansowania w ramach kosztów 
bezpośrednich jako koszty wspomagania szkolenia, natomiast koszty te zostały błędnie 
zaksięgowane na koncie, na którym ewidencjonowane były koszty pośrednie związane 
z obsługą zadania;

•  1.000,00 zł86 -  za wynajem lokalu użytkowego nie będącego siedzibą PZC.
Zgodnie z wyjaśnieniami Andrzeja Janowskiego „lokal je s t wynajmowany przez PZC  
od 1 lutego 2014 r. i służy jako  archiwum i m agazyn”.
Zgodnie z katalogiem kosztów, możliwe było sfinansowanie wynajmu magazynu w kosztach 
bezpośrednich (poz. 9 Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego). Natom iast 
Związek zaliczył ten wydatek do kosztów pośrednich. W  związku z powyższym, 
ww. wydatek podlega zwrotowi.

Ponadto w  wyniku porównania zapisów w ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi oraz 
danymi zawartymi w  rozliczeniu końcowym stwierdzono, że;

•  w  przypadku faktury nr 2146K1/0733/17 z 10 marca 2017 r. wystawionej na kwotę 220,05 zł 
w  rozliczeniu końcowym (załącznik nr 28) wskazano, że ww. faktura została opłacona 
ze środków dotacji w  kwocie 199,48 zł, podczas gdy zgodnie z  umieszczoną na fakturze 
adnotacją wydatek został zrealizowany ze środków dotacji w kwocie 199,46 zł. W ewidencji 
księgowej (konto 529, nr ewid. DP 15) faktura również została zaksięgowana na kwotę, 
199,46 zł.
Według wyjaśnień Pana Andrzeja Janowskiego oraz M irosława W odzyńskiego ww. różnica 
wynika z błędu zaokrągleń;

• w przypadku rozliczenia wypłaconych diet na delegację zagraniczną87 na kwotę 3.199,51 zł 
w  rozliczeniu końcowym (załącznik nr 28) wskazano, że diety zostały opłacone ze środków 
dotacji w  kwocie 3.200,00 zł, podczas gdy zgodnie z umieszczoną na rozliczeniu adnotacją 
wydatek został zrealizowany ze środków dotacji w kwocie 3.199,51 zł. W ewidencji 
księgowej (konto 525, nr ewid. DP 133) dokument również został zaksięgowany na kwotę, 
3.199,51 zł.
Pan Andrzej Janowski oraz Mirosław Wodzyński wyj aśnili, że błędnie wypełniono załącznik nr 28. 

W  związku z powyższym różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w rozliczeniu końcowym 
a faktycznie zaksięgowanymi w  ewidencji księgowej, w wysokości, odpowiednio; 0,02 zł oraz 
0,49 zł, stanowią dotację pobraną w nadmiernej wysokości i podlegają zwrotowi.

Ponadto, w  wyniku badania 45 dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione w  ramach 
umowy wydatki ustalono, że:

•  na dwóch dowodach księgowych88 (faktury za paliwo) zawarto niepełny opis merytoryczny, 
z którego nie można było wywnioskować jaki był cel podróży;

• na jednym dokumencie nie było adnotacji o sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym89,

"  FV F/000076/17 z dnia 4 lipca 2017 r.
“  Rachunki nr: UZ/RJ/1/2017 z 31 lipca 2017 r., UZ/RJ/2/2017 z 31 sierpnia 2017 r., UZ/RJ/3/2017 z 30 września 2017 r„ UZ/RJ/4/2017

z 31 października 2017 r.. UZ/RJ/5/2017 z 30 listopada 2017 r., UZ/RJ/6/2017 z 30 grudnia 2017 r. 
w Rachunek2/2017zdnia30gnidnia2017r.
17 DEL AS/1/01/2017.
u  FV nr 7117000102846 z dnia 29 listopada 2017 r.. FV nr 2S78K1/0259/17 z dnia 9 marca 2017 r.
■ 214GK1/0733/17 z dnia 10 marca 2017 r.
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• na jednym  dokumencie umieszczono błędną adnotację o dofinansowaniu90.

Ponadto, w  przypadku pięciu dokumentów w rozliczeniu końcowym wskazano błędny numer lub 
datę ich wystawienia91 co według wyjaśnień Pana Andrzeja Janowskiego wynikało z pomyłki.

Kontrola wykazała również następujące nieprawidłowości:

•  na wszystkich 16 dowodach rozliczenia zaliczki nie było podpisu głównego księgowego, 
a dokumenty były opisywane w  sposób nierzetelny (brak numeru dowodu, brak ilości 
załączników, brak daty i podpisu przy sprawdzeniu załączonych dowodów pod względem 
formalnym i rachunkowym, brak sposobu ujęcia dokumentu w  księgach rachunkowych);

•  przedstawione zostały trzy faktury92 na łączną kwotę 25.268,00 zł wystawione przez KS CCC 
za wynajem lodowiska oraz przelewy gdzie tytuł przelewu, nazwa odbiorcy, numer rachunku 
bankowego oraz kwota przelewu były niezgodne z informacjami zawartymi na fakturze. 
Według wyjaśnień pana Andrzeja Janowskiego „ odbiorcą było FSO SA., z  którym K S CCC 
podpisał umowę na wynajem powierzchni przy ul. Jagiellońskiej 88. Płatności z  tytułu faktur 
były płacone w imieniu KS CCC Warszawa bezpośrednio do wynajmującej klubowi CCC halę 
pod  lodowisko Spółki FSO -S A  w Warszawie na podstawie wyrażonej przez klub zgody”;

• żaden z sześciu rachunków do umowy zlecenia 1/RJ z trenerem panem R.J. (każdy na kwotę
1.000,00 zł) nie został podpisany przez zleceniodawcę ani zleceniobiorcę. Nie było zawartej 
również informacji o sposobie płatności. Do powyższych rachunków zostało dołączone 
potwierdzenie przelewu na kwotę 1.500,00 zł. Dołączone zostały również rozliczenia 
pobranej zaliczki przez pana Andrzeja Janowskiego na kwotę 4.000,00 zł (4x1.000,00 zł). 
Pan Andrzej Janowski wyjaśnił, że trener R.J. „wyraził zgodę na przekazywanie wypłat 
z  tytułu części rachunków w gotówce przez Andrzeja Janowskiego. Rachunki były wysyłane 
w form ie elektronicznej bez podpisu wystawiającego Jednakże do wyjaśnień nie dołączono 
dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności na pozostałą kwotę, tj. 500,00 zł;

• według potwierdzenia przelewu do FV 14/03/17 z dnia 27 marca 2017 r. Związek przekazał 
środki dotacji na inny numer rachunku niż wskazany na fakturze.
Według wyjaśnień pana Andrzeja Janowskiego na fakturze omyłkowo został wydrukowany 
nr konta używany przez K S CCC do innych rozliczeń. Po informacji z  klubu o pomyłce środki 
zostały przekazane na konto klubu.
Jednakże Związek nie przedstawił korekty faktury z prawidłowym numerem rachunku;

•  na jednym  dokumencie KP (kasa przyjmie) na kwotę 286,00 zł brakowało podpisu osoby 
sporządzającej i zatwierdzającej dokument oraz głównego księgowego.

[Dowód: akta kontroli str. 863-902, 903-913,926-927, 953-954,955-1039, 1040-1155,1170-1205,1156-1775]

Podróże służbowe

W  wyniku analizy dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia wydatków z tytułu podróży 
służbowych stwierdzono, w  trzech przypadkach przy rozliczeniu zagranicznych podróży służbowych 
zastosowano dokument Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej. W wyniku analizy ww. 
dokumentów ustalono, że na dokumentach brakowało daty jego wystawienia oraz niektórych 
podpisów, tj. brak podpisu osoby przedkładającej rachunek, brak daty i podpisu osoby dokonującej 
sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz stwierdzającej wykonanie polecenia służbowego.

90 Rachunek UZ/AO/12/2017 r. z dnia 30 grudnia 2017 r.
!1 FV 5/12/17 (w rozliczeniu wskazano 3/11/2017), FV 244/1 l/Wa/2017 (w rozliczeniu wskazano 2/2017), FV C-17/2017 z dnia 27 października 2017 r. 

(w rozliczeniu wskazano datę 23 października 2017), FV/496/2017/S (w rozliczeniu wskaano FV/635/2017/S), FV 2146K1/0733/17 z dnia 10 marca 
2017 r. (w rozliczeniu wskazano FV 2878K1/0259/17 z dnia 9 marca 2017 r.).

»  FV 12/10/17 z dnia 23 października 2017 r„ FV 3/11/17 z dnia 13 listopada 2017 r„ FV 5/12/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
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Zgodnie z uzyskanym od Pana Mirosława W odzyńskiego wyjaśnieniem R ozliczenie kosztów  
podróży na zawody je s t dokonywane w programie rozliczającym. Nie wymagamy potwierdzenia 
wykonania, gdyż dołączane są imienne sprawozdania z  zawodów

Ponadto w  jednym  dokumencie rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokonano bez 
zastosowania stosownego druku -  rozliczenia wypłaconych diet na delegację zagraniczną dokonano 
na podstawie zestawienia w  formie tabeli.

[Dowód: akta kontroli str. 1040-1155,1156-1775]

Środki własne

Związek realizując zadanie na podstawie umowy objętej kontrolą poniósł wydatki ze środków 
własnych w  łącznej kwocie 3.000,00 zł.
Potwierdzeniem poniesienia wydatków ze środków własnych były te same dokumenty księgowe, 
które stanowiły podstawę wydatkowania środków dotacji, gdyż wydatki jednocześnie były 
współfinansowane ze środków własnych.

[Dowód: akta kontroli str. 1040-1155,1156-1775]

4.9. Osiągnięcie zaplanowanych efektów.

Zgodnie z ofertą o dofinansowanie, zakładanym celem zadania był awans drużyny młodzieżowej 
mężczyzn i kobiet do 8 najlepszych zespołów grupy B, z szansami na awans do grupy A.

Zgodnie ze sprawozdaniem merytorycznym PZC zrealizował tylko jeden z zaplanowanych 
rezultatów, tj. awans drużyny mężczyzn do fazy pucharowej turnieju MŚ gr. B (5 miejsce).

Drużyna kobiet nie wypełniła planu minimum (9 miejsce).
[Dowód: akta kontroli str. 955-1039]

4.10. W arunki realizacji zadania.

W ypełnienie przez Związek warunków realizacji zadania w  zakresie badań lekarskich, zasad 
uczestnictwa we współzawodnictwie międzynarodowym, bazy sportowej, ewidencji dystrybucji 
sprzętu sportowego oraz przetwarzania danych osobowych zostało opisane w  pkt 3.9.

Akcje szkoleniowe i udział w zawodach

Zgodnie z  Programem  (dział VIII pkt 6 ppkt 6d) Zleceniobiorca miał obowiązek prowadzić listy 
uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału.

Spośród 10 akcji szkoleniowych (zgrupowania krajowe) oraz zawodów (krajowych, zagranicznych 
oraz mistrzowskich) wyszczególnionych w  załączniku nr 22 (wykonanie harmonogramu 
planowanych działań):

•  w  dwóch przypadkach93 przedstawiono listy obecności zawodników biorących udział w  danej 
akcji wraz z ich podpisami;

•  w  jednym  przypadku94 przedstawiono listę obecności 4 zawodników i trenera wraz 
z podpisam i. Natom iast w załączniku nr 22 (wykonanie harmonogramu planowanych działań) 
wskazano 5 zawodników i trenera;

•  w pozostałych siedmiu przypadkach95 nie przedstawiono żadnego dokumentu zawierającego 
informacje o zawodnikach, którzy brali udział w akcjach, będącego potwierdzeniem ich 
udziału w  danej imprezie.

”  Zgrupowanie KN Juniorów w dniach 15-17 grudnia 2017 r. w Warszawie, zgrupowanie KN Juniorów 10-12 listopada 2017 r. w Warszawie.
N Zgrupowanie KN Juniorów do EYOF 3-5 lutego 2017 r. w Warszawie.
H Mistrzostwa Świata w Oestersund (Szwecja) w dniach 2-11 stycznia 2017, zawody kontrolne w dniach 27-29 stycznia 2017 r. w Warszawie, 

Mistrzostwa Polski Juniorów w dniadh 23-26 marca 2017 r. w Warszawie, kwalifikacje do MŚ w dniach 20-22 października 2017 r. w Warszawie,
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W  opisie dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w  ramach kosztów
szkoleniowych oraz współzawodnictwa nie wskazywano jakich osób dotyczył dany wydatek.

[Dowód: akta kontroli str. 837-862, 1156-1775]
5. W ynajem  obiektów sportow ych.

Ustalono, że:
• w  przypadku umowy o dofinansowanie nr 2017/0285/0125/UDot/10/DS W z dnia 19kwietnia 

2017 r. spośród 50 poddanych badaniu dokumentów potwierdzających wydatki poniesione 
w  ramach kosztów szkoleniowych siedem faktur dotyczących wynajmu obiektu sportowego 
(tj. lodowiska do curlingu) zostało wystawionych przez KS CCC z W arszawy. Faktury zostały 
wystawione na łączną kwotę 68.730,00 zł, z czego 68.636,61 zł zostało opłaconych 
ze środków dotacji, co stanowiło 22,8%  przyznanej dotacji z budżetu państwa (całkowita 
kwota dotacji to 300.000,00 zł);

• w przypadku umowy o dofinansowanie nr 2017/0053/0010/SubB/DSW z dnia 13 kwietnia 
2017 r. spośród 45 poddanych badaniu dokumentów potwierdzających wydatki poniesione 
w  ramach powyższej umowy sześć faktur dotyczących wynajmu obiektu sportowego 
(tj. lodowiska do curlingu) zostało wystawionych przez KS CCC. Faktury zostały wystawione 
na łączną kwotę 55.668,00 zł, z czego 52.668,00 zł zostało opłaconych ze środków dotacji, 
co stanowiło 52,6%  przyznanej dotacji z FRKF (całkowita kwota dotacji to 100.000,00 zł).

Zestawienie kosztów wynajmu lodowiska w  Warszawie przedstawia poniższa tabela.

L p .
D ziałania wyszczególnione w  harm onogram ie 

/  źródło dofinansow ania (budżet państw a, 
FR K F)

T erm in  działania /  
liczba dni

K oszty w ynajm u o raz  
przygotow ania 

lodowiska w ynikające z 
fak tu r wystaw ionych 

przez K S C CC  
<*1)

K oszty Ice M astera  
finansow ane przez 
FZ C  odrębnie ze 
grodków dotacji 

(zł)

1. Zawody kontrolne /  FRKF* 27-29.01.2017/3 dni 10.000,00/3.333,33

2. Zgrupowanie EYOF / FRKF 3-5.02.2017/3  dni 8.000,00/2.666,66

3. M istrzostwa Polski par mieszanych /  budżet 23-26.02.2017/4  dni 13.110,00/3.277,50

4. Eliminacje do Mistrzostw Polski /  budżet* 17-19.03.2017 / 3 dni 9.000,00 / 3.000,00 3.000,01

5. M istrzostwa Polski Juniorów /  FRKF 23-26.03.2017 / 4 dni 12.400,00 / 3.100,00

6. Zgrupowanie par mieszanych /  budżet 24-26.03.2017 / 3 dni 5.200,00/1.733,33

7. Zgrupowanie krajowe / budżet 21-23.04.2017/3 dni 5.120,00/1.706,66

8. Mistrzostwa Polski Mixtów / budżet 8-10.09.2017/3 dni 8.400,00 /  2.800,00 3.600,00

9. Turniej kwalifikacyjny do M E / budżet* 18-22.10.2017 /S  dni 17.900,00 / 3.580,00 4.383,99

10. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata /  FRKF* 20-22.10.2017 /  3 dni 11.700,00 / 3.900,00

11. Zgrupowanie Kadry Narodowej / FRKF 10-12.11.2017/3 dni 7.000,00/2.333,33

12. I Zgrupowanie Kadry Narodowej / FRKF 15-17.12.2017/3 dni 6.568,00/2.189,33

13. Zgrupowanie krajowe / budżet 21-23.12.2017 /  3 dni 10.000,00 / 3.333,33

* imprezy, w przypadku których koszty dot. wynajmu lodowiska zostały naliczone do zwrotu.

Puchar Europy w dniach 17-19 listopada 2017 r. w Pradze (Czechy), Puchar Europy w dniach 3-5 listopada 2017 r. w Breaehad (Szkocja), Puchar 
Europy w dniach 30 listopada -  2 grudnia 2017 r. w Kitzbuhel (Austria).
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W sprawie wykazanych powyżej różnic kosztów wynajmu lodowiska Pan Andrzej Janowski 
poinformował, że:

„1. ceny ustalane byty metodą porównawczą (na poziomie bliskim lub niższym, niż ceny dostępnych 
torów w tym okresie) zauważamy, że w tym okresie obiekt w Warszawie byt jedynym  dwutorowym  
obiektem curlingowym w kraju.

2. uwzględniały koszty utrzymania toru.
w  tym -  prąd  -  zależnie od temperatury zewnętrznej, 
wilgotności powietrza, koszt pracy agregatu chłodniczego
koszty przygotowanie lodu -  koszt ice mastera (koszty takie mogą różnić się kilkukrotnie 
w zależności od klasy ice mastera),

3. były odbiciem ilości dni na jak ie  wynajmowany był tor, w tym ilości dni wyłączenia obiektu przed  
zawodami celem przygotowania lodu odpowiedniej jakości w zależności od rangi imprezy.

4. były odbiciem jakości przygotowania toru, wyższa wymagana jakość to wyższy koszt 
przygotowania i utrzymania lodu".

Powyższe wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w świetle danych przedstawionych w  powyższej 
tabeli. Koszty wynajmu lodowiska w przypadku działań tej samej kategorii odbywających się 
w zbliżonym term inie różniły się w sposób znaczący, np.:

• w przypadku zawodów kontrolnych kadry juniorów  oraz zgrupowania EYOF (European 
Youth Olympic Festival), które również trwały po 3 dni i odbywały się odpowiednio 
w  terminach: 27-29 stycznia 2017 r. oraz 3-5 lutego 2017 r. (wiersz 1 i 2 powyższej tabeli), 
różnica w kosztach wynajmu wynosiła 2.000,00 zł, a różnica w  koszcie jednostkowym 
za jeden dzień wynajmu wynosiła 666,67 zł;

•  w przypadku zgrupowań kadry juniorów  oraz seniorów, które trwały po 3 dni i odbywały się 
odpowiednio w  terminach: 15-17 grudnia 2017 r. oraz 21-23 grudnia 2017 r. (wiersz 12 i 13 
powyższej tabeli), różnica w  kosztach wynajmu wynosiła 3.432,00 zł, a różnica w  koszcie 
jednostkowym za jeden dzień wynajmu wynosiła 1,144 zł.

Należy zauważyć, że koszt wynajmu na imprezy trzydniowe wynosił od 1.706,66 zł do 3.900,00 zł 
(średnio 2.119,60 zł)96, natom iast koszt ten w  przypadku imprez czterodniowych wynosił od 3.100,00 
zł do 3.277,50 (średnio 3.188,75 zł).

Ponadto wystąpiły dwa przypadki organizacji na jednym  obiekcie w tym samym term inie dwóch 
imprez, w których podwójne sfinansowano wynajem obiektu:

•  w  dniach 23-26 marca 2017 r. odbyły się M istrzostwa Polski Juniorów, a  w  dniach 
24-26 m arca 2017 r. zgrupowanie par mieszanych kadry narodowej seniorów (wiersz 5 i 6 
powyższej tabeli);

•  w dniach 18-22 października 2017 r. przeprowadzono turniej kwalifikacyjny do ME 
seniorów, a  w dniach 20-22 października 2017 r. kwalifikacje do M istrzostw Świata Juniorów 
(wiersz 9 i 10 powyższej tabeli).

Jednostkowy koszt wynajmu obiektu dla poszczególnych imprez wynosił od 1.706,66 zł do 3.900,00 zł 
za jeden dzień. Uwzględniając wynajem obiektu na imprezy odbywające się w tym samym terminie 
jednostkowy koszt wynajmu obiektu wynosił od 1.706,66 zł do 7.480,00 zł. KS CCC wystawiał 
faktury za wynajem obiektu na konkretną imprezę z wyszczególnieniem jej terminu, dlatego PZC 
mógł akceptować faktury za wynajem obiektu na wydarzenia w  nakładających się terminach.

16 Średnia liczona z  imprez trzydniowych z  wyłączeniem wydarzeń, na których PZC pokrywał koszty Ice Mastera (wiersz nr 4 i 8 tabeli). Średni 
dzienny koszt wynajmu obiektu z uwzględnieniem powyższych imprez wynosi 2.699,60 zł.
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Spośród 13 imprez wskazanych w  powyższej tabeli w  dziewięciu przypadkach w koszty wynajmu 
lodowiska wliczone zostały koszty obsługi technicznej, tj. przygotowania lodu. Natomiast w  czterech 
przypadkach (wiersz 4, 8, 9 i 11 tabeli) wynagrodzenie dla KS CCC dot. wyłącznie wynajmu 
lodowiska, zaś wydatki związane z obsługą techniczną (koszty Ice M astera, tj. przygotowania 
i utrzymania lodu) zostały poniesione odrębnie przez PZC. Dotyczyło to również imprez 
odbywających się w dniach 20-22 października 2017 r., dla których dzienny koszt wynajmu obiektu 
wyniósł 7.480,00 zł. Najwyższe koszty wynajmu PZC poniósł w  przypadku dwóch imprez 
zorganizowanych w pokrywających się terminach, na których Związek odrębnie pokrywał koszty Ice 
M astera, tj. koszty przygotowania i utrzymania lodu.

Kontrola wykazała tylko jeden przypadek wynajmu lodowiska poza KS CCC, tj. wynajem na 
M istrzostwa Polski, które odbyły się na lodowisku TAPLA w Gliwicach w  dniach od 6 do 9 kwietnia 
2017 r.97. Organizator zawodów wystawił fakturę na kwotę 600,00 zł98, która zgodnie z opisem na jej 
odwrocie dotyczyła wynajmu obiektu sportowego. Koszt wynajmu obiektu w Gliwicach był 
zdecydowanie niższy od kosztów wynajmu lodowiska w W arszawie. W edług wyjaśnień Pana 
M irosława W odzyńskiego fakturę wystawiono na część kosztów imprezy finansowanej ze środków 
dotacji, jednak Związek nie przedstawił dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty 
związane z  organizacją imprezy.

W  trakcie kontroli Związek przedstawił faktury wystawione przez FSO S.A. -  w łaściciela obiektu 
dot. kosztów wynajmu przez KS CCC powierzchni w  obiekcie, w którym zlokalizowane było 
lodowisko. Z powyższych dokumentów wynika, że czynsz za wynajem w  miesiącach od września 
do grudnia 2017 r. wynosił 12.595,20 zł99. Dodatkowo KS CCC w  powyższych miesiącach 
dokonywał płatności z tytułu rozliczenia mediów (energia elektryczna, woda, opłata eksploatacyjna), 
które wynosiły, odpowiednio, 10.327,81 zł, 6.649,07 zł, 2.136,05 zł oraz 4.086,79 zł100. 
Z  powyższych danych wynika, iż PZC poprzez organizację:

-  trzydniowej imprezy we wrześniu 2017 r. sfinansował KS CCC 3 6,6% miesięcznych kosztów 
utrzymania obiektu,

-  dwóch imprez trwających łącznie pięć dni w październiku 2017 r. sfinansował 153,8% 
miesięcznych kosztów utrzym ania obiektu,

-  trzydniowej imprezy w  listopadzie 2017 r. sfinansował 47,5% miesięcznych kosztów 
utrzym ania obiektu,

-  dwóch imprez trwających łącznie sześć dni w grudniu 2017 r. sfinansował 99,3% 
miesięcznych kosztów utrzym ania obiektu.

W  trakcie kontroli PZC nie przedstawił dokumentów potwierdzających badanie rynku w zakresie 
wynajmu lodowiska do curlingu poprzez złożenie ofert u innych podmiotów w celu sprawdzenia cen 
rynkowych pomimo, iż w 2017 roku oprócz hali w W arszawie istniały inne obiekty, na których 
prowadzone były w tamtym okresie imprezy i rozgrywki curlingowe, jak  np. hala 01ivia 
w  Gdańsku101, lodowisko Powiatowego Centrum Sportu w  Bełchatowie102 *, lodowisko TAFLA

n  https://cmlingevent.pl/event/MP2017.
** Faktura nr 72/06/2017 z 30 czerwca 2017 r.
”  Faktury nr: 000183/A2/2017,000220/A2/2017,000265/A2/2017,000310/A2/2017.
100 Faktury nr: 000070/C2/2017,000086/C2/2017,000100/C2/2017,000116/C2/2017.
101 Turniej Pomerania Curling Cup 2017, w którym wzięło udział 28 drużyn (https://curlingevMrt.pl/event/PomeraniaCC2017) oraz Pomerania Juniors

2017 z udziałem 6 drużyn (https://curlingevent.pl/event/PomeraniaJuniors20i7). Turnieje odbyły się w dniach od 5 do 7 maja 2017 r.
101VII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w curlingu w dniu 18 lutego 2017 r., w których wzięło udział 10 drużyn 

(https://curlingevent.pl/event/MWL), Turniej Singli w curlingu w terminie od 18 do 19 lutego 2017 r ,  w którym wzięto udział 12 drużyn 
(https://curlingevent.pl/event/TumięjSingli)1 Ogólnopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty Bełchatowakiego w terminie od 30 listopada 
do 3 grudnia 2017 r., w którym wzięło udział 36 drużyn (https://ctirlingevent.pl/event/BelchatawOpen2017).
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w  Gliwicach103, lodowisko Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach104. PZC nie stosował zasad 
konkurencyjności i nie składał zapytań do innych podmiotów, czym naruszył postanowienia § 21 
umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w zakresie nie stosowania art. 701 i 703 do 705 
Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z  art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych105, wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem m.in. zasady uzyskania najlepszych 
efektów z danych nakładów.

Brak konkurencyjnego trybu wyłonienia obiektu do ww. imprez w  W arszawie oraz różnice 
w  kosztach wynajmu tego obiektu pozwalają stwierdzić, iż Zarząd PZC nie podjął starań 
o gospodarne wydatkowanie środków udzielonych dotacji.

Istotny je st także fakt, iż  Pan Andrzej Janowski będący przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Związku oraz Pan M irosław W odzyński będący wiceprezesem Zarządu Związku byli w 2017 r. 
odpowiednio Prezesem i Sekretarzem KS CCC, od którego PZC wynajmował obiekt na organizację 
zgrupowań i zawodów w  Warszawie.

[Dowód: akta kontroli str. 475-836,1040-1155,1783-1821]

6. Podsumowanie.
W ramach omawianych umów Związek otrzymał dotacje w  łącznej kwocie 400.000,00 zł.
W wyniku kontroli stwierdzono:

•  wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości:
- 63.972,16 zł, tj. 21,3% kwoty udzielonej dotacji ze środków budżetu państwa,
- 29.049,99 zł, tj. 29% kwoty udzielonej dotacji ze środków FRKF.

•  pobranie dotacji w nadmiernej wysokości ze środków FRKF w kwocie 0,51 zł.

Zalecenia i wnioski

Na podstawie ustaleń zawartych w  niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, M inister Sportu
i Turystyki zaleca:

1. Poprawienie błędnych adnotacji dotyczących dofinansowania ze środków dotacji 
na kontrolowanych dokumentach księgowych za 2017 r.;

2. Uzupełnienie opisów dokumentów księgowych oraz podpisów osób uprawnionych na dowód 
sprawdzenia pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym oraz zatwierdzenia 
do zapłaty.

Jednocześnie M inister wnosi o:

1. W zakresie zgodności działalności Związku ze statutem oraz przepisami wewnętrznymi:

a) wywiązywanie się przez Komisję Rewizyjną z obowiązków określonych w  statucie 
w  zakresie działalności kontrolnej;

b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu zgodnie z wymogami określonymi 
w  Regulaminie Zarządu, w tym zamieszczanie w  treści protokołów nazwisk Członków 
Zarządu obecnych na posiedzeniu.

1<n Mistrzostwa Polski Kobiet i mężczyzn w curlingu w terminie od 6 do 9 kwietnia 2017 r., w których wzięto udział 18 drużyn 
(https://curlingevent.pl/event/MP2017)

1M VII T\imiej Powłowicki -  Herman Cup 2017 w dniach od 3 do S lutego 2017 r., w którym wzięło udział 16 drużyn 
(https ://curlingeventp]/event/HermanCup2017).

105 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z póżn. zm. (dalej: „ustawa o finansach publicznych’’).
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2. W zakresie postanowień umów o dotację:

a) zapewnienie rzetelnego sporządzania rozliczeń końcowych do umów o dotację poprzez 
przedstawianie w rozliczeniu końcowym danych zgodnych z dokumentacją źródłową;

b) rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej wydatków dokonywanych w  ramach umów 
o dofinansowanie;

c) dokonywanie na rachunku bankowym wyodrębnionym dla środków dotacji, wyłącznie 
operacji związanych z realizacją danej umowy o dotację;

d) stosowanie zasad konkurencyjności przy dokonywaniu zakupów towarów i usług ze środków 
dotacji, w  szczególności w zakresie wynajmu obiektów sportowych.

3. W zakresie stosowania Programów:

a) prowadzenie list uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału;

b) składanie sprawozdań z  zawodów mistrzowskich;

c) realizację wydatków zgodnie z katalogiem kosztów określonym w Programach.

4. W zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z  przepisami ustawy
o rachunkowości, tj.:

a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych w terminie określonym w ww. ustawie;

b) dokumentowanie wydatków poniesionych w ramach umów o dofinansowania zgodnie 
z  zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, w  tym w szczególności w  zakresie 
rodzajów dowodów księgowych i danych w  nich zawartych.

5. Odnośnie pozostałych nieprawidłowości:

a) podjęcie działań w celu likwidacji zadłużenia Związku;

b) rozważenie stworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie rozliczania podróży służbowych 
w celu stosowania j ednolitych i rzetelnie wypełnionych druków rozliczeniowych delegacji.

Ponadto w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie wydatkowania dotacji, wnoszę 
o zwrot:

a) kwoty 63.972,16 zł ze środków budżetu państwa, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 i u s t 5 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jako wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak  dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 
przekazania dotacji106.

Zwrotu powyższej kwoty należy dokonać w terminie 15 dni od dnia doręczenia mniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, na rachunek bankowy MSiT nr 19 1010 1010 0033 2013 9135 0000 
(środki z budżetu państwa).

b) kwoty 29.049,99 z ł ze środków FRKF, na podstawie a rt 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych, jako wydatkowanej niezgodnie z  przeznaczeniem, wraz z odsetkami 
w  wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 
dotacji

c) kwoty 0,51 zJ ze środków FRKF, na podstawie art. 169 u st 1 pkt 2 i u s t 5 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, jako pobranej w  nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami

“* Ostatnią) transzy.
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w wysokości określonej jak  dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia 
pobrania dotacji w  nadmiernej wysokości.

Zwrotu powyższych kwot należy dokonać w  terminie 15 dni od dnia doręczenia niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, na rachunek bankowy MSiT nr 69 1130 1062 8000 0000 0002 7549 
(środki z FRKF).

Jednocześnie, zgodnie z decyzją nr 5/2018/DSW z 15 czerwca 2018 r. do zwrotu pozostaje kwota 
1.124,42 z ł ze środków budżetu państwa z  tytułu niewykorzystania dotacji wraz z  odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia następującego po dniu, 
w którym upłynął termin zwrotu dotacji, tj. od dnia 16 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w adm inistracji rządowej oraz § 10 umowy 
nr 2017/0053/0010/SubB/DSW z dnia 13 kwietnia 2017 r. od wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Polski Związek Curlingu 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.
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