
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnigpflT września 2016 roku

PS-ZS.3122.3.2016.AW  - 5

Pani
Monika Joanna Nowacka
Prezes Zarządu 
Fundacji Pomocy Dzieciom 
„Pociecha” 
we Wrocławiu

W ystąpienie pokontrolne

Na podstawie art.29 ust. 1, w związku z art.29 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 

poz. 1118 ze zm.) oraz upoważnienia nr PS-ZS-0030/379/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku 

wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przeprowadzono kontrolę doraźną 

w Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”, mieszczącej się przy ul. Oleśnickiej 4/1 

we Wrocławiu, Nr KRS: 426589. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 

2016 roku.

Zakres kontroli obejmował zgodność działania organizacji pożytku publicznego z zapisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

w tym:

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz 

gospodarczej.

2. Zgodność działań organizacji z zapisami statutowymi.

3. Prawidłowość funkcjonowania organów kontroli lub nadzoru i organów zarządzających 

organizacji.

4. Zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy.

5. Prawidłowość korzystania ze świadczeń wolontariatu.

6. Sposób korzystania z uprawnień i zwolnień określonych w  ustawie.

7. Politykę rachunkowości przyjętą w Fundacji.

8. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.
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9. Zgodność wydatków dokonywanych ze środków pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych z celami statutowymi organizacji.

10. Sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

11. Prawidłowość sporządzania rozliczeń oraz sprawozdań finansowych z wykorzystania 

środków objętych kontrolą, w tym zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu 

rocznym z dokumentacja źródłową.

12. Publikację rocznych sprawozdań finansowych.

Kontrolę powyższych zagadnień przeprowadzono metodą wyrywkową na podstawie

dokumentacji finansowo-księgowej, sprawozdań finansowych oraz w oparciu

0 obowiązujące przepisy:

1. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010

roku w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego 

(Dz. U. Nr 173 poz. 1172),

3. Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

4. Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

330 ze zm.).

5. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. 

w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego 

uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku 

publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 234).

6. Inne akty wykonawcze obowiązujące w zakresie problematyki objętej kontrolą. 

Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz informacje udzielane

przez Panią Monikę Joannę Nowacką - Prezes Fundacji, Pana Piotra Nowackiego -  członka 

Zarządu Fundacji, Panią Sławomirę Wojlyś - specjalistę ds. marketingu i fundrasingu Fundacji

1 Panią Beatę Monikę Dąbrowską -  Główną Księgową Fundacji Pociecha.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Fundacji Pomocy Dzieciom ..Pociecha", 

mieszczącej się przy ul. Oleśnickiej 4/1 we Wrocławiu, Nr KRS: 426589. która posiada status 

organizacji pożytku publicznego, wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień 

i nieprawidłowości należy odnotować, że Fundacja w terminie 14 dni od daty otrzymania 

Protokołu wniosła do treści protokołu uwagę o zmianę tekstu znajdującego się na stronie 44.



Dokonanie powyższej zmiany treści zdania nie wpłynęło na ustalenia protokołu. Uwaga została 

uwzględniona w całości.

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz 
działalności gospodarczej.

W Statucie Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” w  § 7 określono zakres prowadzonej przez 

Fundację działalności, a w § 8 ustanowiono, że powyższa działalność może być prowadzona w 

formie nieodpłatnej lub odpłatnej. Jest to zgodne z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, którego zapis mówi o konieczności dokonania takiego wpisu w 

Statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego.

Załącznik nr 3 do protokołu

W odpisie KRS w Dziale 3, w  Rubryce 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji 

pożytku publicznego, 1. Odpłatna działalność statutowa wpisano następującą działalność:

1. 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację

2. 94, 99, Z, Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana

3. 80, 10, Z, Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych

4. 88, 91, Z, Opieka dzienna nad dziećmi

5. 88, 99, Z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana

6. 85 ,51, Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych

7. 85, 52, Z Pozostałe formy edukacji artystycznej

8. 85, 59, Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

9. 86, 90, A Działalność fizjoterapeutyczna

10. 86 ,90, E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

11. 90, 01, Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

12. 96, 04, Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

13. 55, 20, Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 

Natomiast w 2. Nieodpłatna działalność statutowa wymieniono działania:

1. 85, 59, B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
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2. 94, 99, Z, Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane

3. 88, 10, Z, Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych

4. 88, 91, Z, Opieka dzienna nad dziećmi

5. 88 ,99 , Z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana

6. 85, 51, Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz sportowych i rekreacyjnych

7. 85, 52, Z Pozostałe formy edukacji artystycznej

8. 85, 60, Z Działalność wspomagająca edukację

9. 86, 90, A Działalność fizjoterapeutyczna

10. 86 ,90 , E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

11. 90, 01, Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

12. 96, 04, Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Załącznik nr 2 do protokołu

Statut Fundacji w § 9 ust 1 dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za 

granicą, wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego w 

zakresie określonym w ust. 2. Cały dochód z działalności gospodarczej m a być przeznaczony 

wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

Załącznik nr 3 do protokołu

2. Zgodność działań organizacji Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha” z zapisami 

statutowymi

Posiadanie przez organizację aktualnego statutu uwzględniającego realizacje zadań 

wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie .

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha” przedłożyła statut fundacji wg stanu na dzień 

13.10.2015 roku. Fundacja posiada w dziale 1, w rubryce nr 4 odpisu KRS zapis 

o sporządzeniu pierwotnego statutu w dniu 28 lutego 2012 roku. Zmian w statucie dokonano w 

dniach 11 września 2012 roku (dodano literę G do § 9 ust. 2) oraz w dniu 13 października 2015 

roku zmieniono § 1.
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Organami Fundacji, wg § 12 statutu są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

Zgodnie z § 13 Statutu, najwyższą władzą Fundacji jest Rada Fundacji, w skład której może 

wejść od 1 do 9 członków. Jest ona organem stanowiącym, sprawującym nadzór i kontrolę nad 

działalnością Fundacji.

Do zadań Rady Fundacji (wg. § 15 Statutu) należy w  szczególności:

1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium.

4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.

5) W ytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6) N adzór nad działalnością Fundacji.

7) Rozpatrywanie wniosków, planów i sprawozdań Zarządu dotyczących działalności 

i rozwoju Fundacji.

8) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów inwestycyjnych Fundacji.

9) Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji.

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”.

Zarząd Fundacji, w tym Prezes Zarządu, (na podstawie § 18 Statutu) jest powoływany przez 

Radę Fundacji, w liczbie od 1 do 3 osób, na czteroletnią, wspólną kadencję. Zarząd kieruje 

działalnością Fundacji i reprezentuje ją  na zewnątrz (§ 19 ust. 1 Statutu)

W edług § 19 ust. 2 Statutu do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2) wykonywanie uchwał Rady;

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacją;

4) przygotowywanie wniosków w  sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych;

5) informowanie członków Rady o wszystkich ważniejszych wydarzeniach oraz 

konsultowanie z nimi ważniejszych inicjatyw i działań;

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w tym kierowników ośrodków oraz 

ustalanie zakresu ich obowiązków;

7) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Fundacji;
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8) prowadzenie dokumentacji podejmowanych w toku bieżącej działalności Fundacji 

decyzji oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi;

9) składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed Radą;

10) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

11) uchwalanie regulaminów;

12) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

13) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji;

14) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów;

15) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

16) tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz 

nadawanie im regulaminów;

17) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w  sprawie zmian statutu Fundacji, 

oraz likwidacji Fundacji.

Załączniki nr 3 do protokołu

3. Działalność organów zarządzających, nadzoru i kontroli

Działalność Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”.

W roku 2015 Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” obradował w pełnym- 

trzyosobowym składzie na 6 posiedzeniach. W okresie kontrolowanym przedstawił protokoły 

z posiedzeń, w  których treści wpisano zarówno numery uchwał, czego dotyczą oraz ich treść. 

Każdy z protokołów został podpisany przez osoby uczestniczące w  posiedzeniu Zarządu 

Fundacji. W trakcie posiedzeń Zarząd Fundacji przyjął 8 uchwał wyszczególnionych w 

poniższej tabelce.

L.p. Posiedzenie 
Zarządu 
w dniu

Numer

Uchwały

Czego dotyczy Uwagi

1. 20.01.2015 01/9/2015 Przyjęcie budżetu organizacji na rok 
2015

2/10/2015 Pożyczka z Polsko-Amerykańskiego 
Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 
Obywatelskich

2. 02.03.2015 03/11/2015 Zatrudnienie specjalisty ds. 
marketingu i fundrasingu

3. 22.03.2015 04/12/2015 Zmiana polityki rachunkowości
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05/13.2015 Działalność odpłatna fundacji

4. 10.07.2015 06/14/2015 Przedłużenie umowy współpracy ze 
Sławomirą Woj tyś

5. 06.08.2015 07/15/2015 Polityka bezpieczeństwa oraz 
instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym w którym 
przetwarzane są dane osobowe

6. 22.12.2015 08/16/2015 W ybór firmy do prowadzenia 
kampanii Google Adwords

Załącznik Nr 4 do protokołu

W pierwszej połowie 2016 roku Zarząd Fundacji obradował w pełnym składzie na 4 

posiedzeniach, w trakcie których uchwalił 7 uchwał zgodnie z następującą tabelą:

L.p. Posiedzenie 
Zarządu 
w dniu

Numer

Uchwały

Czego dotyczy Uwagi

1. 07.01.2016 01/16/2016 W spółpraca z firmą GP Soft

2. 15.03.2016 02/17/2016 Proporcja uwzględnienia kosztów 
kampanii wizerunkowej w 
działalności gospodarczej

3. 21.03.2016 03/18/2016 Podział kosztów personalnych za rok 
2015

04/19/2016 Podział kosztów do podziału za rok 
2015

05/20/2016 Podział kosztów kampanii 
wizerunkowej i kampanii 1% 
podatku za rok 2015

06/21/2016 W ydatkowanie 1% podatku za rok 
2015

4. 30.03.2016 07/22/2016 Osoby odpowiedzialne w zakresie 
polityki bezpieczeństwa

Załączniłd Nr 5 do protokołu

Działalność Rady Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”.

W kontrolowanym okresie Rada Fundacji do dnia 14 grudnia 2015 roku składała się z trzech 

członków. Od dnia 15 grudnia 2015 roku, w  wyniku podjęcia przez Radę Chrześcijańskiej 

Służby Charytatywnej uchwały nr 25/X II/2015 w  sprawie powiększenia składu Rady Fundacji 

Pociecha, skład rady został podwyższony do 6 osób. W związku z podjętą powyższą uchwałą 

w dniu 4 sierpnia br. złożono do Sądu Rejestrowego wniosek o dokonanie zmian w  rejestrze 

sądowym. Zgodnie z § 13 Statutu, Rada Fundacji może liczyć od 1 do 9 członków, w związku 

z powyższym nie zachodziła konieczność dokonania zmian w Statucie Fundacji.

Załącznik Nr 7 do protokołu
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W roku 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Fundacji, a w pierwszym półroczu 2016 roku 

jedno posiedzenie. Z posiedzeń Rady Fundacji przedstawiono kontrolującym protokoły 

posiedzeń (o treści analogicznej jak  w protokołach zarządu) oraz oddzielne listy obecności 

członków na posiedzeniach Rady Fundacji. N a podstawie przedstawionych dokumentów

ustalono tematykę posiedzeń i przyjęte uchwały, co obrazuje poniższa tabela.

L.p. Posiedzenie 
Rady 
Fundacji 
w dniu

Numer

Uchwały

Czego dotyczy Uwagi

1. 15.03.2015 1/10/2015 Sporządzenia sprawozdań 
finansowych

Obecnych 2 
członków 
Rady Fundacji

2. 02.04,2015 2/11/2015 Pożyczki z Polsko- Amerykańskiego 
Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 
Obywatelskich

Obecnych 2 
członków 
Rady Fundacji

3. 30.06.2015 3/12/2015 Zatwierdzenia sprawozdania 
merytoryczno-fmansowego Fundacj i 
Pociecha za rok 2014

Obecnych 2 
członków 
Rady Fundacji

4/13/2015 Przeznaczenia zysku z działalności 
gospodarczej

5/14/2015 Zmiany nazwy Fundacji
6/15/2015 Zmiany logo fundacji

4. 12.10.2015 7/16/2015 Zmiany statutu Fundacji Pociecha Wszyscy
członkowie

5. 15.12.2015 8/17/2015 Przyjęcia informacji o bieżącej 
sytuacji Fundacji

Wszyscy 
członkowie 
obecni na 
posiedzeniu

9/18/2016 Sprawozdania finansowego na 
30.09.2015

10/19/2015 Sposobu wynagradzania za działania 
fundraisingowe

11/20/2015 Współpracy z firmą Formsoft
12/21/2015 Współpracy z firmą Bankier
13/22/2015 Przeznaczenia 1% podatku

6. 30.06.2015 1/23/2016 Zatwierdzenia sprawozdania 
merytoryczno-fmansowego Fundacji 
Pociecha za rok 2015

Wszyscy 
członkowie 
obecni na 
posiedzeniu2/24/2016 Przeznaczenia zysku z działalności 

gospodarczej
3/25/2016 Uznania dla członków Zarządu 

Fundacji

Załączniki Nr 8 i 9 oraz 30 do protokołu

4. Zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy

W trakcie kontroli, na podstawie analizy ustalono, że w § 17 Statutu Fundacji Pomocy



Dzieciom „Pociecha” znajdują się następujące zapisy:

- w  ust. 1 zgodny z treścią art. 20 ust.l pkt.6 lit a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 

ze zm.).

- w ust.2 zgodny z treścią art. 20 ust. 1, pkt 6, lit. b ww. ustawy.

- w  ust. 3 zgodny z treścią art. 20 ust. 1, pkt 6, lit. c wyżej wskazanej ustawy.

- w ust. 4 zgodny z treścią art. 20 ust. 1, pkt 6, lit. d ustawy.

- w ust. 5 dokonano zapisu definiującego pojęcie „osób bliskich” określonych w ust. od 1 do 4.

Załącznik nr 3 do protokołu 

Oświadczenia członków organów Fundacji

Kontrolującym przedstawiono oświadczenia członków Rady Fundacji: Pana Jana Franciszka 

Syczą (z dnia 15.12.2015 roku), Panów: Andrzeja Cichego, Jana Pawlaka, Pawła Lazara i 

Adama Plesa z dnia 19 lipca 2016 roku, Pana M aksymiliana Adama Szklorza (z dnia 23 lipca 

2016 roku), oraz Pana Zygmunta Jaksza (z 25 lipca 2016 roku), o tym, że nie są członkami 

organu zarządzającego Fundacji i nie pozostają z członkami organu zarządzającego w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej - art. 20 ust.4 pkt 4 lit. a ustawy oraz, że nie byli karani za przestępstwa umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe (art. 20 ust.4 pkt 4 lit. b ustawy).

Załączniki nr 10-16 do protokołu 

Kontrolującym przedstawiono także oświadczenia z dnia 29 lipca 2016 roku Członków 

Zarządu Fundacji: Pani Moniki Joanny Nowackiej -  Prezesa Fundacji, Pana Piotra Zdzisława 

Nowackiego -  Członka Zarządu Fundacji i Pani Beaty Moniki Dąbrowskiej Skarbnika, 

o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe - art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Załączniki nr 17-19 do protokołu

5. Prawidłowość korzystania przez Fundację ze świadczeń wolontariatu

Jak wynika z przedłożonego oświadczenia z dnia 29 lipca 2016 roku Pani Moniki Nowackiej 

Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”, w latach od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 

2016 roku fundacja zatrudniała wolontariuszy w ramach podpisanych z nimi porozumień 

o współpracy - art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolującym przedstawiono 4 porozumienia zawarte z wolontariuszami. Porozumienia 

zawarte 26 lipca 2012 roku (art. 44 ust. 4 ustawy) z Panią Beatą Dąbrowską i Panem Piotrem



Nowackim wraz z oświadczeniami (z dnia 26 lipca 2012 roku) wyżej wskazanych osób o tym, 

że zostali oni poinformowani o: ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego 

z wykonywanymi świadczeniami (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy). Oświadczenia zawierają również 

informację o zapewnieniu wolontariuszowi, na zasadach dotyczących pracowników, 

bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń i zagrożeń związanych z ich 

wykonywaniem oraz wyposażenia ich w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (art. 45 

ust 1 pkt 2 ustawy), pokrywaniu, na dotyczących pracowników zasadach, określonych 

w  odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet (art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy) oraz 

o poinformowaniu wolontariusza o przysługujących wolontariuszowi prawach i ciążących 

na nim obowiązkach, a także o zapewnieniu mu dostępności do tych informacji (art. 47 ww. 

ustawy). Porozumienia posiadają postanowienie o możliwości jego rozwiązania zgodnie 

z art. 44 ust. 1 ustawy.

Porozumienie z dnia 21 maja 2013 roku zawarte z Panią Moniką Nowacką złożone wraz 

ze stosownym oświadczeniem posiada podobnie jak  powyższe dwa porozumienia wszelkie 

informacje i zapisy wymagane ustawą

Porozumienie z Panią Anną Dybisz zostało zawarte na czas od 26 października 2015 roku 

do dnia 2 grudnia 2015 roku. Porozumienie zawiera zapis o poinformowaniu wolontariusza

0 obowiązujących wolontariusza przy wykonywaniu pracy regulaminach pracy, zasadach BHP

1 ppoż. oraz zapewnieniu mu takich warunków, bez odzieży ochronnej (odzież ochronna nie 

jest wymagana), a także zapis o możliwości wypowiedzenia porozumienia. Zapis 

o poinformowaniu wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego 

z wykonywanymi świadczeniami (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy) znajduje się w Załączniku nr 2 

do Porozumienia.

Załączniki nr 20-23 do protokołu

Kontrolującym przedstawiono również oświadczenia Pani Beaty Dąbrowskiej (z dnia 26 lipca 

2012 roku) i Moniki Nowackiej (z dnia 21.03.2013 roku) oraz Pana Piotra Nowackiego (z dnia 

26 lipca 2012 roku) dotyczące poinformowania o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanego z wykonywanymi świadczeniami, zapewnieniu wolontariuszowi na dotyczących 

pracowników zasadach, określonych w  odrębnych przepisach , bezpiecznych i higienicznych 

warunków wykonywania świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem -  

odpowiednich środków ochrony osobistej, pokrywaniu na dotyczących pracowników zasadach,
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określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet oraz przysługujących 

prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnieniu dostępu do tych informacji.

Załączniki nr 24-26 do protokołu

Ponadto w  związku z podjęciem przez Radę Fundacji Pociecha uchwały numer 10/19/2015 

z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu wynagradzania za działania fundraisingowe 

kontrolującym przedstawiono Porozumienie dotyczące służby kościelnej z dnia 15 grudnia 

2015 roku zawarte pomiędzy Fundacją Pociecha reprezentowaną przez Przewodniczącego 

Rady Fundacji Pana Maksymiliana Szklorza i Panem Piotrem Nowackim powołującą Pana 

Piotra Nowackiego na czas nieokreślony do służby kościelnej w  zakresie działalności 

charytatywnej, a w  szczególności na stanowisko członka Zarządu Fundacji. W niniejszym 

dokumencie instytucja kościelna zobowiązuje się udzielić Panu Piotrowi Nowackiemu 

stypendium ewangelistyczne w  wysokości ustalonej przez Radę Fundacji Pociecha.

Z porozumienia dotyczącego służby kościelnej z dnia 15 grudnia 2015 r., zawartego 

z członkiem zarządu Fundacji nie wynika, jaki charakter ma stypendium ewangelistyczne, 

o którym mowa w § 3 porozumienia i w związku z tym pojawia się wątpliwość, czy może być 

potraktowane jako wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Z dodatkowych informacji wynika jednak, że 

stypendium to jest specjalną premią okresową, uzależnioną od wyników pracy, wypłacaną raz 

w roku. Tym samym nie ma charakteru wynagrodzenia, a fakt jej pobrania pozostaje bez 

wpływu na ocenę przestrzegania przepisów ustawy w kontrolowanym zakresie

Załącznik nr 31 i do protokołu.

6. Korzystanie przez Fundację z uprawnień i zwolnień określonych w ustawie.

Nabywanie przez Fundację na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości, 

korzystanie przez Fundacje ze zwolnień od podatków i opłat oraz z pracy osób skierowanych 

do odbycia służby zastępczej z możliwości informowania działalności poprzez jednostki 

radiofonii i telewizji publicznej

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 29 lipca 2016 roku Pani Moniki Nowackiej - Prezesa Fundacji 

Pomocy Dzieciom „Pociecha”, Fundacja nie korzystała z możliwości wykonywania pracy 

przez osoby skierowane do odbycia służby wojskowej (art.25 ustawy), korzystała 

z nieodpłatnego informowania o działalności w  jednostkach publicznej radiofonii i telewizji

11



(art. 26 ustawy). Złożone oświadczenie zawiera zapis o tym, że Fundacja nie korzystała 

ze zwolnień z podatków i opłat: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 

od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłat sądowych 

(art. 24 ust.l ustawy) oraz nie nabyła na szczególnych warunkach prawa użytkowania 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

(art. 24 ust. 2 ustawy).

Załącznik nr 27 do protokołu

Kontrolującym przedstawiono „Umowę użyczenia lokalu” zawartą w dniu 15 maja 2013 roku 

oraz „Umowę podnajmu lokalu użytkowego” z dnia 21 października 2015 roku zawarte 

pomiędzy Chrześcijańską Służbą Charytatywną i Fundacją „Pociecha”. Umowa z 15 maja 2013 

roku dotyczyła bezpłatnego użyczenia Fundacji Pociecha przez Chrześcijańską Służbę 

Charytatywną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Foksal 8 części (6 m2) lokalu położonego we 

W rocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 240/22. Prawo do tego lokalu Chrześcijańska Służba 

Charytatywna posiadała na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego nr DLU/17/12 z dnia 

30.11.2012 roku zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „M etalowiec” we Wrocławiu. Obie 

instytucje zawierające umowy reprezentowane były przez Pana Piotra Nowackiego, jako 

Dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej i Prezesa Fundacji Pociecha.

Umowa z dnia 21 października 2015 roku zawarta została pomiędzy Chrześcijańską Służbą 

Charytatywną, jako wynajmującym, reprezentowaną przez Dyrektora ds. Programowych Pana 

Piotra Nowackiego i Fundację Pociecha (Najemca), którą reprezentowała Pani Monika 

Nowacka -  Prezes Zarządy Fundacji. Przedmiotem podnajmu jest pomieszczenie 

o powierzchni 18,67 m2 stanowiące 27,1 % całego lokalu znajdującego się we Wrocławiu, przy 

ulicy Oleśnickiej 4. Strony ustaliły, że podnajmowany lokal będzie wykorzystywany 

na działalność statutową Fundacji Pociecha”, która zobowiązana jest do pokrywania 27,1% 

kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu, w tym kosztów czynszu i mediów.

Załączniki nr 28 i 29 do protokołu

7. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Polityka Rachunkowości Fundacji została przyjęta Uchwałą Zarządu Fundacji Pociecha 

nr 2/3/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. oraz zmieniona Uchwałą Zarządu Fundacji Pociecha 

nr 04/12/2015 z dnia 22 marca 2015 r.

Załącznik nr 33 do protokołu
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzenie przez organizację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz 

działalności gospodarczej, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 

działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Ustalono, iż Fundacja w kontrolowanym okresie prowadziła odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. W zakładowym planie kont Fundacji 

zostały wyodrębnione konta księgowe, przypisane do działalności pożytku publicznego 

odpłatnej (wyodrębniono jedynie konto kosztowe, z uwagi na brak osiągniętych dotychczas 

przychodów z przedmiotowej działalności) i nieodpłatnej oraz do działalności gospodarczej, na 

podstawie których możliwe było uzgodnienie przez kontrolerów wysokości przychodów oraz 

kosztów za 2015 r. dla każdej z ww. działalności.

Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 2 c ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie [przepis obowiązujący od 9 listopada 2015 r.] organizacja pożytku 

wyodrębnia w ewidencji księgowej środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych, które mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie 

działalności pożytku publicznego, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych.

Realizacja ww. obowiązku została wypełniona przez kontrolowaną Fundację poprzez założenie 

następujących kont księgowych:

- konto 710 Przychody z 1% podatku (wraz z kontami analitycznymi),

- konto 131-03 Konto 1% podatku, na którym ewidencjonuje się wpływy kwot podatku 

przekazywane przez Urzędy Skarbowe na wskazany do tego celu rachunek,

- konta analityczne do kont zespołu 5, na których ujmowano koszty dotyczące środków 

finansowych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, odrębnie dla każdego 

przedsięwzięcia/projektu realizowanego przez Fundację,

- konto 503 Koszty kampanii 1% podatku, na którym ujmowano koszty zaliczone przez 

jednostkę jako dotyczące promocji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, iż na podstawie dostarczonych kontrolującym wydruków z systemu FK 

pn. „Zestawienie obrotów i sald za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 2016- 

08-08]” oraz „Zestawienie bilansu otwarcia [Data wydruku: 2016-08-17]”, stwierdzono
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założenie w ewidencji księgowej kont zespołu 4 o saldach 0,00 zł, których prowadzenia nie 

zakładała przywołana powyżej polityka rachunkowości.

Dodatkowo, polityka rachunkowości w części „Rozliczanie wyniku finansowego” wskazuje 

konta, które nie odpowiadają kontom założonym w systemie FK tj. w polityce wskazano konta 

701 „Przychody z nieodpłatnej działalności” i 802 „Fundusz statutowy podstawowy”, 

tymczasem w systemie FK konto odpowiednio 701 dotyczy przychodów z działalności 

gospodarczej, natomiast konto 802 dotyczy funduszu udziałowego.

Powyższe niespójności nie mają znaczącego wpływu na ocenę kontrolowanego zagadnienia.

Załącznik nr 34 i 35 do protokołu

W dniu 1 września 2014 r. zawarta została umowa nr 1-09/2014 o prowadzenie ewidencji księgowej 

z Adventist Development and Relief Agency Polska.

Załącznik nr 36 do protokołu

W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów finansowo-księgowych 

dot. wydatkowania otrzym anych w  2015 r. środków finansow ych 1% podatku dochodow ego 

od osób fizycznych stw ierdzono, iż zostały na nich zam ieszczone inform acje o 

przeprow adzeniu kontroli m erytorycznej oraz form alno-rachunkow ej.

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem systemu RAKS, który umożliwia 

prowadzenie rozbudowanej dekretacji. Na dokumentach księgowych zewnętrznych nanoszono 

odręcznie informację dot. numeru dziennika, który umożliwia identyfikację dokumentu 

księgowego z zapisami w  ewidencji księgowej.

Ewidencja księgowa kontrolowanej jednostki w  zakresie środków objętych kontrolą spełnia 

wymagania określone w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, zpóźn. zm.).

Załącznik nr 37 do protokołu

Tym niemniej, kwestia konsekwencji braku wyodrębnienia w ewidencji księgowej kont, 

których salda pozwalałyby uzgodnić wszystkie pozycje z sprawozdania finansowego, 

w zakresie w jakim  obliguje do tego jednostkę ustawa o rachunkowości, została poruszona 

w pkt 10 niniejszego protokołu.
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8. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w  Statucie, celem Fundacji jest prowadzenie 

szerokiej działalności dobroczynnej w  szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju 

indywidualnych osób oraz całych społeczeństw w Polsce jak  i zagranicą. Ponadto, celem 

Fundacji jest prowadzenie pomocy w  zapewnieniu zdrowia, edukacji, żywności 

oraz promowaniu i stymulowaniu przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie patologiom 

społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

prowadzenie działalności charytatywnej, prowadzenie działalności na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży, promocję i organizację wolontariatu, prowadzenie działalności w zakresie nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Pociecha ustanowiona została 

przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (fundatora) aktem notarialnym w dniu 31 maja 

2012 roku.

Pomiędzy Chrześcijańską Służbą Charytatywną (ChSCh) a Fundacją Pociecha, została zawarta 

umowa w  dniu 20 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

do przedmiotowej umowy, umożliwiająca korzystanie przez Fundację Pociecha z logotypu 

Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na cele prowadzonej przez Fundację działalności. 

Dodatkowo, w przedmiotowej umowie Fundacja Pociecha zobowiązała się do pozyskiwania 

środków finansowych celem wsparcia działalności pomocowej ChSCh w zakresie 

realizowanych przez nią projektów pomocy dzieciom, a w szczególności prowadzenia czterech 

świetlic środowiskowych.

Ponadto, w  dniu 1 stycznia 2016 r. została zawarta umowa partnerska na czas nieokreślony, 

pomiędzy Chrześcijańską Służbą Charytatywną a Fundacją Pomocy Dzieciom Pociecha, 

w której Fundacja zobowiązała się do pozyskiwania środków finansowych na realizację
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wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych świetlic środowiskowych ChSCh. 

Powyższym wsparciem zostały objęte trzy świetlice środowiskowe „Grodzisko” w Gdańsku, 

„M iś” we Wrocławiu oraz „Garaż” w Opolu, których celem jest opieka nad dziećmi 

w głównej mierze z rodzin dysfunkcyjnych poprzez zapewnienie im możliwości spędzania 

wolnego czasu w zdrowym otoczeniu z dożywianiem oraz paletą zajęć umożliwiających 

im rozwój swoich zainteresowań oraz wsparcie w zaległościach edukacyjnych.

Załącznik nr 38 do protokołu

W sprawozdaniu merytorycznym jednostki za 2015 r. przedstawiono opis głównych obszarów 

działalności prowadzonych przez Fundację. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia poniższa 

tabela.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku  
publicznego Działalność gospodarcza

1. Kampania charytatywno-społeczna „Powrót do 
szkoły", której celem było zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na problem  ubóstw a (wydźwięk 
społeczny).
Projekt „W yprawki szkolne", w ramach którego 
skom pletowano i przekazano 45 wyprawek szkolnych dla 
ubogich dzieci z W rocławia i Opola.
2. Kampania charytatywno-społeczna „Dawanie jest 
radością", której celem było uwrażliwienie społeczeństwa 
(wydźwięk społeczny) na problem  ubogich rodzin, 
których nie stać na przygotowanie w grudniu tradycyjnej 
kolacji. Przy okazji kampanii podjęto działania 
pozyskania w sparcia finansowego i darów rzeczow ych na 
rzecz podopiecznych z czterech świetlic środowiskowych 
w ramach nw. projektu.
Projekt „G rudniow e Prezenty” , w ramach którego 
zakupiono prezenty dla 61 dzieci, zgodnie z ich listami 
życzeń, sfinansow ano zajęcia sportowe oraz przekazano 
dary rzeczowe (m.in. odzież, obuwie, płyty DVD, art. 
żywnościowe).
3. Projekt „D rabinka” , w ram ach którego wsparto 
działalność św ietlicy środowiskowej „M IŚ” we 
W rocławiu, do której uczęszcza 15 dzieci z rodzin 
borykających się z problem am i wychowawczymi bądź 
zagrożonych w ykluczeniem  społecznym np. z powodów 
problem ów finansowych.

W ramach projektu W ypoczynek dla 
dzieci i m łodzieży, realizowanego w 
zakresie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego, podjęto 
działania przygotowawcze celem 
organizacji wypoczynku dzieci w 
zakresie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego.

Dzierżawa praw do korzystania ze 
znaków towarowych -  działalność 
gospodarcza polegała na 
użyczaniu logo organizacji 
firmom prowadzącym  działalność 
gospodarczą.
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4. M iędzynarodowy projekt „Anim ate Your Futurę” 
skierowany do przedstawicieli organizacji pracujących z 
młodzieżą, który miał na celu zapoznanie ich z 
technikam i rozw oju młodzieży, jej kreatywności i 
przedsiębiorczości poprzez animacje [edukacyjno- 
rozwojowe spędzanie wolnego czasu w ramach 
pedagogiki zabawy, czyli m etody edukacyjnej, która za 
pom ocą narzędzia zabawy służy wszechstronnem u 
rozwojowi]. Zorganizowano szkolenie sfinansowane ze 
środków K om isji Europejskiej w ramach program u 
“Erasm us+” , w  którym uczestniczyło 18 osób z Estonii, 
M acedonii, Rum unii, Czech, Portugalii i Polski. W  
ramach projektu sporządzono opracowanie ze 
scenariuszam i zajęć animacyjnych, które zam ieszczono 
na stronie internetowej Fundacji
5. Projekt W ypoczynek dla dzieci i młodzieży, w ram ach 
którego dofinansowano organizację kolonii dla 8 dzieci 
ze świetlicy środowiskowej „Grodzisko” w Gdańsku.

^Przychody i koszty Fundacji

N a podstawie dokonanej analizy danych ujętych w  ewidencji księgowej za 2015 r. określono 

strukturę przychodów i kosztów w szczegółowości przedstawionej w  poniższych tabelach.

PRZYCHODY

Nr konta
W yszczególnienie

przychodów Kwota (zl)

Udział 
procentowy w 
ogólnej kwocie 

przychodów (%)

1 2 3 6

I. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego i zrównane z nimi

702 Darowizny 87 826,08 11,87%

710
Przychody z 1%  
podatku 503 907,51 68,08%

711 Dotacia 45 659,24 6,17%

Razem  I 637 392,83 86,12%

II. Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi

701
Przychody ze 
sprzedaży 99 640,00
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701-01

Dzierżawa praw  do 
korzystania ze znaków 
towarowych i 
franczyzny 98 640,00

701-02
Organizacja 
wypoczynku dla dzieci 1 000,00

(patrz opis w pkt. 
10 protokołu)

R azem  II 99 640,00 13,46%

III. Pozostałe przychody

750 P rzychody  finansow e 0,01

752
Przychody  z tyt. 
odsetek 2 932,79

760
Pozosta łe  przychody  
operacy jne 169,00

R azem  III 3 101,80 0,42%

R azem  I+ II+ III 740 134,63 100,00%

W 2015 r. ponad 68% ogółu przychodów Fundacji stanowiły przychody z tytułu wpływów 

kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (503 907,51 zł). Przychody z 1% zostały 

zaksięgowane na kontach analitycznych do konta 710, natomiast wpływy środków 

zaksięgowano na właściwych kontach dla poszczególnych rachunków bankowych, na które 

przekazano środki -  131-03 (rachunek właściwy dla wpływów z 1%) i 131-01 (rachunek 

główny). Kwoty na kontach 710 i 131-03 zostały ujęte w prawidłowych wysokościach, 

zgodnych z kwotami przelewów dokonanych przez Urzędy Skarbowe na rachunki bankowe 

organizacji, co kontrolujący potwierdzili poprzez analizę wyciągów z ww. rachunków 

bankowych (wyciągi bankowe, wydruki z systemu FK pn. „Zestawienie zapisów kont — 131- 

03, 710-01, 710-02 i 710-03 [Data wydruku: 2016-08-03]”). Zaznaczyć należy, iż w  2015 r. na 

rachunki bankowe Fundacji wpłynęły środki w  łącznej wysokości 534 571,80 zł. 

Do przychodów 2015 r. została zaliczona kwota w wysokości 503 907,51 zł. Pozostała kwota 

w wysokości 30 664,29 z ł-z g o d n ie  z przyjętymi w  Fundacji zasadami rachunkow ości-została 

na koniec roku przeksięgowana na konto 845 Rozliczenie międzyokresowe przychodów i 

wykazana w Bilansie za 2015 r. po stronie pasywów w ramach zobowiązań 

i rezerw na zobowiązania - rozliczenia międzyokresowe. Kwoty środków z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych zostały zakwalifikowane w całości do przychodów 

działalności nieodpłatnej.

Przychody przypisane do działalności nieodpłatnej z tytułu otrzymanych przez Fundację 

darowizn od osób fizycznych i osób prawnych (87 826,08 zł) oraz dotacji w związku 

z realizacją projektu pn. „Animate your futurę” w  ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ (45 659,24 zł), stanowiły odpowiednio prawie 12 % oraz ponad 6% ogółu
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przychodów Fundacji za 2015 r. Ponadto ponad 13% przychodów Fundacji osiągnięto z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na użyczaniu oznaczeń oraz 

logotypów Fundacji i organizacji Fundatora do wykorzystania przez inne podmioty przy 

prowadzeniu przez nie zbiórek odzieży używanej. Ułamek procenta stanowią natomiast 

przychody finansowe dot. uzyskanych odsetek bankowych i pozostałe przychody operacyjne w 

łącznej wysokości 3 101,80 zł.

W 2015 r. nie osiągnięto przychodów z tytułu realizacji działalności odpłatnej pożytku 

publicznego.

Załącznik nr 34, 39 i 40 do protokołu

KOSZTY

Nr konta W yszczególnienie kosztów Kwota (zł)

Udział procentowy  
w ogólnej kwocie 

kosztów (%)

1 2 3 6

I. K oszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

500

K oszty działalności 
podstawowej- Projekt 
E ra sm u sł „Anim ate your 
futurę” 48 898,89 6,61%

501
K oszty działalności 
podstawowej 585 140,89 79,06%

501-01-1
K am pania charytatywno- 
społeczna „Powrót do szkoły" 265 334,87

501-01-2 Projekt „W yprawki szkolne" 16 821,68

501-02
W ypoczynek dla dzieci i 
m łodzieży 5 039,10

501-03-1
K am pania społeczna „Dawanie 
jest radością" 276 933,60

501-03-2 Projekt „Grudniowe prezenty" 20 857,07

501-04 W ypoczynek dla dzieci letni 154,57

505

K oszty działalności 
nieodpłatnej-Projekt 
edukacyjny dla dzieci 
DR ABIN K A 14 417,77 1,95%

550 K oszty zarządu 10 608,75 1,43%

550-02-01 Opłaty pocztowe i bankowe 457,20

550-02-03 Opłaty sądowe 810,00

550-02-07
Prow adzenie ewidencji 
księgowej 6 000,00

550-02-99 Pozostałe usługi 800,81

550-03 Um owy zlecenia 275,00

550-06 K oszty do podziału 2 265,74

R azem  I 659 066,30 89,05%

II. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego

506 K oszty działalności odpłatnej 336,25
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R azem  II 336,25 0,04%
III. K oszty działalności gospodarczej

502
K oszty działalności 
gospodarczej 80 731,79

R azem  III 80 731,79 10,91%
IV. Pozostałe koszty

756 K oszty odsetek 0,29
R azem  IV 0,29 0,00%
R azem  I+ II+ m + IV 740 134,63 100,00%

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Fundacji za 2015 r. stanowiły prawie 

90% ogółu kosztów (659 066,30 zł). 10% kosztów ogółem wyniosły koszty przypisane 

do prowadzonej działalności gospodarczej (80 731,79 zł). Koszty działalności odpłatnej 

(głównie koszty usług pocztowych) i pozostałe koszty (koszty odsetek) stanowiły ułamek 

procenta ogółu kosztów.

W grupie kosztów z tytułu prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, 

największy udział miały koszty kampanii charytatywno-społecznych oraz projektów 

realizowanych przez Fundację, z zaznaczeniem, iż w ramach przedmiotowych kosztów ujęto 

koszty związane z prowadzonymi działaniami promocyjnymi, wizerunkowymi 

i funraisingowymi, o których mowa w dalszej części bieżącego punktu niniejszego protokołu. 

Koszty ogólnego zarządu, w tym. m.in. opłaty pocztowe, bankowe sądowe, koszty usług 

księgowych i inne, stanowiły ok. 1,4% kosztów Fundacji.

Załącznik nr 34 i 41 do protokołu

Ustalenie wyniku finansowego za 2015 r. zobrazowano w  poniższej tabeli.

W yszczególnienie K w ota (zł)
P rzy ch o d y  ogółem 740 134,63
K oszty  ogółem 740 134,63
W y n ik  finansow y 0,00

Koszty ponoszone ze środków 1%

Kontrolerom, przedłożono Uchwałę Zarządu Fundacji Pociecha nr 06/21/2016 z dnia 

21 marca 2016 r. „W ydatkowanie 1% podatku za rok 2015”, dotyczącą zatwierdzenia 

wydatkowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 [w okresie objętym 

kontrolą] w wysokości 503 907,51 zł na pokrycie kosztów następującej działalności:
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Przedsięwzięcie sfinansowane z 1% Kwota 1% fw zł]

K am pania społeczna „Dawanie je st radością" 236 836,52

Kam pania społeczna „Powrót do szkoły" 221 719,30

Projekt „Grudniowe prezenty" 17 636,76

Projekt „W yprawki szkolne" 12 597,68

Projekt edukacyjny dla dzieci DRABINKA 10 078,15

W ypoczynek dla dzieci i młodzieży 5 039,10

503 907,51

Ponadto, w odniesieniu do pozostałej, niewydatkowanej kwoty pochodzącej z 1% podatku 

uzyskanego w  roku 2015, tj. kwoty 30 664,29 zł uchwalono, iż zasili ona przychody przyszłych 

okresów.

Załącznik nr 42 do protokołu

Fundacja księgowała koszty poniesione ze środków 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na wyodrębnionych kontach analitycznych osobno dla każdego przedsięwzięcia/ 

projektu realizowanego przez Fundację w ramach działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego. Kwoty zaksięgowane na przedmiotowych kontach za 2015 r. są zgodne 

z danymi wskazanymi w ww. tabeli.

Z dokumentów ujętych w ewidencji księgowej za 2015 i 2016 r. dobrano do kontroli -  

na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów -  49 dokumentów księgowych wraz 

z niezbędnymi załącznikami na łączną kwotę wskazaną jako pokryta z wpływów 

z 1% w  wysokości 434 471,91 zł, co stanowi ponad 81% kwoty przekazanej Fundacji w 2015 

r. z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Koszty sfinansowane z wpływów 

z 1%, w ramach dokumentów dobranych do kontroli za 2015 r. wyniosły 422 651,06 zł 

(45 dokumentów), natomiast za 2016 r. wyniosły 11 820,85 zł (4 dokumenty).

W ramach ogółu kosztów poddanych weryfikacji, koszty działań o charakterze prom ocyjno- 

reklamowo-marketingowym wynoszą 331 730,69 zł (skontrolowano wszystkie koszty 

zaksięgowane na kontach 503 i 504 dot. kampanii 1% i kampanii wizerunkowej), natomiast 

pozostałe koszty wynoszą 102 741,22 zł (skontrolowano dokumenty o łącznej wartości prawie 

55% kwoty kosztów za 2015 i 2016 r., innych rodzajowo niż koszty dot. prowadzonej kampanii 

1%, kampanii wizerunkowej i działań fundraisingowych).

Z uwagi na fakt, iż koszty prowadzonych przez Fundację działań o charakterze prom ocyjno- 

reklamowo-marketingowym (w ramach kampanii 1%, kampanii wizerunkowej i działań 

fundraisingowych) stanowią przeważającą grupę kosztów sfinansowanych ze środków
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1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przedmiotowe koszty oraz pozostałe koszty 

zestawiono odrębnie.
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I. Koszty sfinansowane z 1% - koszty o charakterze promocyjno-reklamowo-marketingowym

Dokumenty wybrane do kontroli w zakresie wydatkowania środków z kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp. Nr dokumentu Rodzaj wydatku Data dok.
Data

zapłaty

Kwota 
dok. w zł 
[brutto]*

Kwota 
dok. w zł 
[netto]*

Kwota 
ujęta na 
koncie 
503- 

kampania 
1% w zł

Kwota ujęta 
na koncie 504 

- kampania 
wizerunkowa 

w zł

Rodzaj
działalności/

przedsięwzięcia
*

PK 31 z dnia 
31.12.2015 - 
przeniesienie 
podzielonych 

kosztów z konta 
503 w koszty 

danego 
przedsięwzięcia 
sfinansowane z 

1% w zł

PK31 z dnia 
31.12.2015- 
przeniesienie 
podzielonych 

kosztów z konta 
504 w koszty 

danego 
przedsięwzięcia 
sfinansowane z 

1% 
w zł

Łączna kwota 
kosztów 

wskazana jako 
poniesiona

z 1% 
w zł*

Rok 2015

1 17/01

udzielenie Licencjobiorcy 
przez Licencjodawcę 
sublicencji na program 
komputerowy PIT FORMAT 
2014 15.01.2015 15.01.2015 5 000,00 4 065,04 2 032,52 1 463,41

2 01/07

sprzedaż udziału w kampanii 
reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% odpisu 
podatkowego na cele związane 
ze statutem Organizacji oraz 
promocją wizerunku 
Organizacji przy 
wykorzystywaniu działań 
marketingowo-reklamowych 
Wykonawcy oraz programu 
komputerowego PIT 
FORMAT 2014 01.07.2015 21.07.2015 73 800,00 60 000,00 14 760,00 48 708,00

Kampania 
charytatywno- 

społeczna 
„Powrót do 

szkoły"

0,00 146 291,02 146 291,02

3
faktura zaliczkowa 
15-FZS/0003

przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej dot. akcji 
przekazywania 1% podatku 
PIT przez podatników ora 
dystrybucji program do 
rozliczania podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych o nazwie PIT 
Format 05.08.2015 13.08.2015 1 230,00 1 000,00 500,00 360,00

Projekt
„Wyprawki

szkolne"

0,00 9 312,06 9 312,06
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4 0004/11/OPP

sprzedaż udziału w kampanii 
reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% odpisu 
podatkowego na cele związane 
ze statutem Organizacji oraz 
promocją wizerunku 
Organizacji przy 
wykorzystywaniu działań 
marketingowo-reklamowych 
Wykonawcy oraz programu 
komputerowego PIT 
FORMAT 2014 03.11.2015 10.11.2015 86 226,18 70 102,59 17 245,24 56 909,27

5
2288/2222/BAEC/
2015

kampania wizerunkowa z 
domyślnym miejscem w polu 
odpisu 1% podatku w 
oprogramowaniu partnerskim 
PIT Format (prezentacja) 21.12.2015 29.12.2015 116 850,00 95 000,00 29 212,50 71 278,50

Wypoczynek dla 
dzieci i 

młodzieży
3 278,79 579,04 3 857,83

6 LPC 2015-04/002
autorskie opracowanie strategii 
kampanii 1% - umowa o dzieło 27.04.2015

27.04.2015
24.03.2016 
(PIT-4) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Kampania 
społeczna 

„Dawanie jest 
radością"

130 990,47 19 037,53 150 028,007 LPC 2015-12/005

autorskie opracowanie strategii 
fundraisingowej - umowa o 
dzieło 09.12.2015

10.12.2015
20.01.2016 
(PIT-4) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

8

357060201930-4

357060201930-2

Google AdWords

31.01.2015

28.02.2015

31.12.2014
05.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
12.03.2015
18.03.2015
31.03.2015
13.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
06.05.2015
23.11.2015

5 000,00 

22 350,00

5 000,00 

22 350,00

Projekt
„Grudniowe

prezenty"

0,00 12 836,61 12 836,61

357060201930-5

357060201930-6

357060201930-7

357060201930-11

PK nr 27 (suma)

31.03.2015

30.04.2015

31.05.2015

30.11.2015

31.12.2015

40 000,00 

33 000,00 

-5 950,35 

1 000,00

95 399,65

40 000,00 

33 000,00 

-5 950,35 

1 000,00

95 399,65 47 500,00 34 200,00

9 PK nr 26

premia przyznana Uchwałą 
Rady Fundacji z dnia 
15.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 3 019,00 3 019,00 3 019,00 0,00

Projekt 
edukacyjny dla 

dzieci 
DRABINKA 0,00 9 405,17 9 405,17

Razem 2015 r. 401 524,83 348 586,28 134 269,26 212 919,18 134 269,26 197 461,43 331 730,69

* kwoty kosztów wynikających z faktur/dokumentów PK, wskazanych w ww. zestawieniu, zostały przeksięgowanie na koniec roku na poszczególne przedsięwzięcia w zbiorczych 
kwotach na podstawie dokumentu PK nr 31

Załącznik nr 37 i 43 do protokołu
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W ramach wybranych do kontroli dokumentów finansowych wyróżniono następujące rodzaje 

kosztów:

Koszty dot. umów zawartych na kampanie wizerunkowe przy wykorzystaniu działań 

marketingowo-reklamowych oraz programów komputerowych PIT

Przedmiotowe koszty zostały poniesione na podstawie opisanych poniżej umów.

W dniu 17 października 2014 r., pomiędzy Fundacją Pociecha a W EBBER & SAAR sp. 

z o. o., została zawarta umowa na przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

oraz na dystrybucję Programu PIT Format w mediach elektronicznych. Przedmiotem umowy 

było przeprowadzenie na rzecz Fundacji Pociecha kampanii informacyjnej dot. akcji 

przekazywania 1% podatku PIT przez podatników oraz dystrybucji programu do rozliczania 

podatku dochodowego od osób fizycznych o nazwie „PIT Format”, umożliwiającego 

generowanie deklaracji podatkowych z automatycznie uzupełnioną rubryką dot. przekazania 

1% podatku, w której miał zostać wpisany nr KRS Fundacji wraz z celem szczegółowym 

tj. „www z pomocą dla dzieci”, bez możliwości jej edycji. Ponadto, Fundacja 

w przedmiotowej umowie zobowiązała się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie stanowiące 

50% kwoty wpływów otrzymanych przez Fundację z tytułu 1% odpisu podatkowego 

na ww. cel szczegółowy.

W dniu 16 grudnia 2014 roku, pomiędzy FORMSOFT Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. a Fundacją Pociecha, została zawarta umowa współpracy 

na kampanię medialną, której przedmiotem była sprzedaż dwóch udziałów w kampanii 

reklamowej zawiązanej z pozyskiwaniem 1% odpisu podatkowego na cele związane 

ze statutem Fundacji oraz promocją wizerunku Fundacji przy wykorzystaniu działań 

marketingowo-reklamowych oraz programu komputerowego PIT FORMAT 2014. 

Dodatkowo, Fundacja zobowiązała się zapłacić wykonawcy 38% brutto liczonych od różnicy 

wpływów z tytułu 1% odpisu podatkowego otrzymanych na poszczególne cele szczegółowe 

określone jako:„BA NK IER na ratunek”, „PIT na ratunek”, „WPPL na ratunek”, „ONET 

na ratunek”, „MEDIA na ratunek”, a ustaloną w  ww. umowie przez obie strony kwotą 

wynagrodzenia.

W dniu 30 grudnia 2014 r., pomiędzy FORMSOFT Sp. z o.o. sp. k. a Fundacją Pociecha, została 

zawarta umowa o udzielenie sublicencji na oprogramowanie. Przedmiotem umowy było 

udzielenie dla Fundacji Pociecha sublicencji na program komputerowy PIT FORMAT 2014.
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W dniu 10 grudnia 2015 r. na podstawie zlecenia reklamowego nr 1166/2015, Fundacja 

Pomocy Dzieciom Pociecha zleciła Bonnier Business Polska Sp. z o.o. emisję kampanii 

reklamowej. Przedmiotem zlecenia była kampania wizerunkowa w  serwisach Grupy Bankier z 

domyślnym miejscem w polu odpisu 1% podatku w oprogramowaniu partnerskim PIT Format. 

Opracowana wersja ww. Programu komputerowego umożliwiała podatnikowi zmianę oraz 

pozwalała na swobodny wybór i przekazanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na 

dowolną organizację pożytku publicznego, zawierając jednocześnie informację o jej 

finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 27c ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie [przepis obowiązujący od 9 listopada 2015 r., 

tym samym nie odnosi się do pozostałych kosztów objętych kontrolą]. N a potwierdzenie 

powyższego przedstawiono kontrolerom stosowne wydruki z programu komputerowego.

Koszty dot. działań związanych nt.in. z fundraisingiem

Przedmiotowe koszty zostały poniesione na podstawie opisanych poniżej umów.

W dniu 7 grudnia 2015 roku została zawarta umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 

Przedmiotem ww. umowy było autorskie opracowanie strategii fundraisingowej organizacji.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 

Przedmiotem ww. umowy było autorskie opracowanie strategii fundraisingowo-marketingowej 

dla organizacji, a w szczególności opracowanie strategii kampanii 1% podatku.

Kontrolującym przedstawiono stosowne dokumenty, potwierdzające wykonanie ww. umów

0 dzieło.

Dodatkowo, w dniu 22 grudnia 2015 r. została wypłacona premia za zaangażowanie 

w działania fudrasingowe, związane z kampanią 1% podatku, pozyskiwaniem grantów

1 innych środków na rzecz Fundacji, przyznana członkowi Zarządu -  pełnomocnikowi Prezesa 

Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Pociecha [Uchwała Rady Fundacji 

nr 10/19/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.]

Koszty dot. obsługi kampanii Google AdWords

Koszty poniesione w ramach tej grupy dotyczyły prowadzonej przez jednostkę w 2015 r. 

kampanii reklamowo-promocyjnej Google AdWords.

Przedstawione kontrolującym faktury odnośnie kosztów poniesionych na działania 

o charakterze promocyjno-reklamowo-marketingowym zawierały opis merytoryczny,
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wskazujący proporcję w jakiej przypisano koszty do poszczególnych rodzajów działalności 

jednostki.

Zaznaczyć należy, iż Uchwałą nr 02/17/2016 Zarząd Fundacji określił, iż istnieje możliwość 

wliczenia maksymalnie 14% kosztów kampanii społecznych i promocyjnych oraz akcji 

pomocowych powiązanych z kampaniami społecznymi realizowanymi w  roku 2015 

do kosztów działalności gospodarczej. Kontrolujący potwierdzają dochowanie przez Fundację 

wyznaczonego limitu w ww. zakresie.

Dodatkowo, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż - co do zasady - Fundacja 

pierwotnie ewidencjonowała koszty związane z działaniami o charakterze prom ocyjno- 

reklamowo-marketingowym, wynikające z dokumentów objętych kontrolą, na koncie 503 — 

Koszty kampanii 1% podatku oraz 504 — Kampania wizerunkowa, w  ramach nieodpłatnej 

działalności Fundacji, jak  również na koncie 502 -  Koszty działalności gospodarczej. 

Następnie, na koniec roku, na podstawie dokumentu księgowego PK nr 31, dokonano 

przeksięgowania kosztów kampanii wizerunkowej i kampanii 1%, przydzielając 

je  proporcjonalnie do kosztów poszczególnych przedsięwzięć i projektów realizowanych 

w roku 2015 [Uchwała Zarządu Fundacji nr 05/20/2016].

Załącznik nr 8-5, 37, 42, 43 i 44 do protokołu

Skontrolowane koszty w zakresie działań o charakterze promocyjno-reklamowo- 

marketingowym dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Tym niemniej opinie kontrolujących odnośnie skali środków wydatkowanych na rozliczenia 

z ww. tytułu przedstawiono w dalszej części protokołu dot. wniosków w zakresie 

wydatkowania kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
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II. Koszty sfinansowane z 1% - pozostałe

Dokumenty wybrane do kontroli w zakresie wydatkowania środków z kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp.
Rodzaj działalności/ 

przedsięwzięcia Nr dokumentu Rodzaj wydatku
Data

dokumentu Data zapłaty

Kwota 
dokumentu 

w zł [bruttol*

Kwota 
dokumentu w zł 

[netto|*

Kwota 
dokumentu 

wskazana jako 
poniesiona

z 1% 
w zł*

Rok 2015

1 LP 2015-07/001

wynagrodzenie specjalisty ds. 
marketingu i fundraisingu - 
umowa o pracę 28.07.2015

29.07.2015,
19.10.2015 (składki 
zus),
24.03.2016 (PIT-4) 4 222,40 4 222,40 4 222,40

2 FA/109/08/2015/ST ulotki na kampanię 11.08.2015 13.08.2015 701,00 570,00 490,20

3

00001/08/2015/Zaliczka 
[faktura proforma z dnia 
13.08.20151

kolportaż druków 
informacyjnych 15.08.2015 14.08.2015 9 372,60 7 620,00 6 553.20

4
Kampania

charytatywno-
3283/2015 [faktura proforma 
z dnia 12.08.20151

ekspozycja materiałów 
reklamowych 17.08.2015

13.08.2015,
14.08.2015 13 776,00 11 200,00 9 632,00

5

społeczna „Powrót do 
szkoły"

3282/2015 [faktura proforma 
z dnia 12.08.20151

przygotowanie materiałów 
reklamowych (plakaty) 17.08.2015 13.08.2015 6 819,12 5 544,00 4 767,84

6
F0815/00103 [zlecenie z dnia 
13.08.2015 r.l

udostępnienie powierzchni 
reklamowej wewnątrz 
tramwajów z przeznaczeniem 
na ekspozycje plakatów 
reklamowych w kasetonach 19.08.2015 13.08.2015 3 321,00 2 700,00 2 322,00

7 FA/180/08/2015/ST plakaty i ulotki na kampanię 19.08.2015 24.08.2015 1 131,60 920,00 791,20

8 FOR/REK 1508023000 publikacja reklamy w gazecie 21.08.2015 26.08.2015 123,00 100,00 86,00
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9
1873022784 [faktura 
proforma z dnia 14.08.20151 koperto-torebka 24.08.2015 18.08.2015 6 396,00 5 200,00 4 472,00

10
02027/15/FVS [faktura 
proforma z dnia 03.08.2015]

druk plakatów i ekspozycja 
materiałów reklamowych 24.08.2015 04.08.2015 7 380,00 6 000,00 5 160,00

11

Projekt „Wyprawki 
szkolne"

261/2015

artykuły szkolne - m.in. 
piórniki, flamastry, kredki, 
cyrkiel, farby, gumki, zeszyty, 
plastelina, pędzelki itp. 04.09.2015 08.09.2015** 2 538,83 2 064,09 1 857,68

12 Wypoczynek dla WB 74

przelew na rzecz świetlicy 
środowiskowej w Gdańsku - 
wyjazd kolonijny 
podopiecznych świetlicy 13.08.2015 13.08.2015 1 000,00 1 000,00 1 000,00

13

dzieci i młodzieży

FV-45864/G0400/16/SFAKA
/P/09/15 usługi pocztowe 05.10.2015 08.10.2015 86,53 85,70 17,14

14 LP 2015-10/001

wynagrodzenie specjalisty ds. 
marketingu i fundraisingu - 
umowa o pracę 29.10.2015

29.10.2015,
16.11.2015 (składki 
zus),
18.11.2015 (PIT-4) 4 222,40 4 222,40 4 222,40

15
1873024111 [faktura 
proforma z dnia 30.10.20151 koperto-torebka 20.11.2015 05.11.2015 6 316,05 5 135,00 4 416,10

16

Kampania społeczna 
„Dawanie jest 

radością"
FA/3 04/12/2015/ST [faktura 
proforma z dnia 10.11.2015] ulotki na kampanię 23.12.2015 17.11.2015 12 792,00 10 400,00 8 944,00

17
02974/15/FVS [faktura 
proforma z dnia 12.11.20151

druk plakatów i ekspozycja 
materiałów reklamowych 20.11.2015 12.11.2015 9 138,90 7 430,00 6 389,80

18
4836/2015 [faktura proforma 
z dnia 12.11.2015]

przygotowanie materiałów 
reklamowych (plakaty) 16.11.2015 12.11.2015 2 361,60 1 920,00 1 651,20
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19 FA/166/11/2015/ST ulotki na kampanię 16.11.2015 17.11.2015 738,00 600,00 516,00

20 FA/174/11/2015/ST plakaty na kampanię 16.11.2015 17.11.2015 196,80 160,00 137,60

21
FA/186/11/2015/ST [faktura 
proforma z dnia 30.10.20151

wydruk listów do blind 
mailingu 17.11.2015 05.11.2015 9 594,00 7 800,00 6 708.00

22 POL/REK 15110210 publikacja reklamy w gazecie 25.11.2015 04.12.2015 184,50 150,00 129,00

23
FV-64551/G0400/16/SFAKA 
/P /12/15 usługi pocztowe

07.01.2016 [data
sprzedaży
31.12.20151 26.01.2016 20 848,80 16 981,90 14 518,43

24 151343

cienkopis, flamastry, pióro 
kulkowe, zszywacz, długopis, 
dziurkacz, teczka z gumką, 
spinacze, kreda, magnesy itp. 02.12.2015 08.09.2015** 216,77 176,25 158,63

25 09/12/2015

plecak, klej, kołozeszyt, 
brulion, cienkopis, papier 
ksero, korektor 02.12.2015 08.09.2015** 228,75 227,35 204,62

26

Projekt „Grudniowe 
prezenty" 08/12/2015

flamastry, piórniki, długopisy, 
zakreślacze, pędzelki, 
nożyczki, gumki, temperówki 02.12.2015 08.09.2015** 166,90 162,43 146,19

27 0506/F000056/2015
prostownica do włosów, 
perfumy 21.12.2015 16.12.2015*** 49,98 40,63 36,57

28 123/J/2015 gra 17.12.2015 16.12.2015*** 49,90 40,57 36,51

29 FV/2015/1302/585/1302 skarpetki, kapcie 17.12.2015 16.12.2015*** 49,97 40,63 36,57

30 82 zegarek 17.12.2015 16.12.2015*** 28,00 28,00 25,20

31 140/2015/11/FSB książki 17.12.2015 16.12.2015*** 49,89 47,51 42,76
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32 FS-FX/00003966/2015 słuchawki 17.12.2015 16.12.2015*** 99,98 81,28 73,15

33 6632015004504
rękawiczki, bluzy sportowe, 
piłki 21.12.2015 16.12.2015**** 195,10 158,62 142,76

34 152707

słodycze, skarpetki, 
rękawiczki, poduszki, rajstopy, 
bombki, słuchawki itp. 15.12.2015 12.08.2016***** 737,99 603,33 664,19

35

Projekt edukacyjny 
dla dzieci 

DRABINKA

1/2015

czynsz i media - dot. kosztów 
utrzymania świetlicy 
środowiskowej 02.11.2015 19.01.2016 157,51 128,06 157,51

36 2/2015

czynsz, woda i odpady - dot. 
kosztów utrzymania świetlicy 
środowiskowej 02.12.2015 19.01.2016 191,52 155,71 191,52

Razem 2015 r. 125 483,39 103 915,86 90 920,37
Rok 2016

la Kampania 
charytatywno- 

społeczna „Powrót do 
szkoły"

03/35/2016 naprawa komputera 02.03.2016 02.03.2016****** 300,00 243,90 60,97

2a LP 2016-04/001

wynagrodzenie specjalisty ds. 
marketingu i fundraisingu - 
umowa o pracę 28.04.2016

28.04.2016,
16.05.2016 (składki 
zus),
16.05.2016 (PIT-4) 4 217,85 4 217,85 2 108,93

2b

Wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży

LP 2016-04/001

wynagrodzenie specjalisty ds. 
marketingu i fundraisingu - 
umowa o pracę 28.04.2016 28.04.2016 4 217,85 4 217,85 2 108,92

lb

Kampania społeczna 
„Dawanie jest 

radością"
03/35/2016 naprawa komputera 02.03.2016 02.03.2016****** 300,00 243,90 60,98

3

Projekt edukacyjny 
dla dzieci 

DRABINKA
LP 2016-01/001

wynagrodzenie specjalisty ds. 
marketingu i fundraisingu - 
umowa o pracę 28.01.2016

28.01.2016,
16.02.2016 (składki 
zus)*******
26.08.2016 (PIT-4) 4 222,40 4 222,40 4 222,40

31



lc

Pozostałe koszty

03/35/2016 naprawa komputera 02.03.2016 02.03.2016****** 300,00 243,90 97,56

4 FA/395/02/2016/ST

wydruk spersonalizowanych 
listów z podziękowaniami dla 
darczyńców 1% podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 29.02.2016 18.04.2015 4 320,15 3 512,32 3 161,09

Razem 2016 r. 13 060,40 12 196,47 11820,85

Razem 2015 i 2016 r. 138 543,79 116 112,33 102 741,22
* w przypadku umów o pracę wskazano kwoty wynagrodzeń brutto wraz ze składkami płatnika

** data refundacji z rachunku bankowego na rzecz Fundatora, który wypłacił zaliczkę na zakupy kierownikowi świetlicy środowiskowej w Opolu, zapłata gotówką (patrz wyjaśnienia poniżej) 

*** data wypłaty zaliczki z rachunku bankowego na rzecz świetlicy w Lidzbarku Warmińskim, zapłata gotówką 

****data wypłaty zaliczki z rachunku bankowego na rzecz pracownika Fundacji, zapłata gotówką

*****data refundacji na rzecz kierownika świetlicy środowiskowej w Opolu, wcześniejsza zapłata gotówką (patrz wyjaśnienia poniżej)

******data wypłaty z kasy, zapłata gotówką

******* wskazano kwotę z naliczenia wynikającego z pierwotnej LP (zapłata składki na ub. społeczne niższa o 4,55 zł w porównaniu z naliczeniem na LP, w związku z korektą wymiaru składki 
wypadkowej -  decyzja nr 11/2016 ZUS, przekazana pismem znak: 470500/71/2016-USB-R6-SN-70 z dnia 23 lutego 2016 r.)
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Koszty ciot. kampanii charytatywno-społecznej „Powrót do szkoły”

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z przygotowaniem 

i drukiem materiałów reklamowo-informacyjnych (plakaty, ulotki) oraz ich kolportażem 

i zamieszczaniem m.in. w gazetach, przestrzeni miejskiej i tramwajach, jak  również kosztów 

wynagrodzenia pracownika Fundacji i naprawy komputera (koszty dzielone proporcjonalnie na 

poszczególne rodzaje działalności i przedsięwzięcia m.in. wskazane poniżej).

Kontrolującym udostępniono do wglądu ulotki i inne materiały informacyjne, związane 

z prowadzeniem ww. kampanii.

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Koszty dot. projektu „ Wyprawki szkołne”

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z zakupem 

artykułów szkolnych tj. piórniki, flamastry, kredki, cyrkiel, farby, gumki, zeszyty, plastelina, 

pędzelki i bloki rysunkowe, które weszły w skład wyprawek szkolnych, 

przekazanych podopiecznym świetlicy środowiskowej „Garaż” w  Opolu, jak  również kosztów 

wynagrodzenia pracownika Fundacji i naprawy komputera.

Fotografie dokumentujące przekazanie ww. wyprawek opublikowano na stronie internetowej 

Fundacji.

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

Zaznaczyć należy, iż w trakcie analizy wybranych do kontroli dokumentów księgowych 

(faktury i wyciągi bankowe), kontrolujący nie byli w stanie ustalić formy rozliczenia wydatków 

poniesionych w ramach faktur wystawionych przez firmy z siedzibą w  Opolu, opłaconych 

gotówką dotyczących realizacji projektów „Wyprawki szkolne” oraz „Grudniowe prezenty” 

(poz. 11, 24-26 i 34 ww. zestawienia za 2015 r.). W związku z powyższym, zwrócono się z 

prośbą o przedłożenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Zgodnie 

z informacjami przekazanymi przez Fundację z dnia 12 sierpnia 2016 r.: ..Pani Magda Sykuła 

je s t pracownikiem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej -  kierownikiem Świetlicy 

Środowiskowej ChSCh w Opolu. W  dniu 28.08.2015r na konto świetlicy został dokonany 

omyłkowo przelew  z konta głównego Fundatora czyli Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej 

tytułem "darowizna na wyprawki szkolne -  rozliczenie z  Fundacją Pociecha" w wysokości 

3750,-zl W  dniu 8.09.2015r Fundacja Pociecha przelała na konto Fundatora kwotę 3750,- jako  

zwrot przelanej kwoty na wyprawki szkolne dla dzieci świetlicy w Opolu. Pani Magda Sykuła
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za otrzymaną gotówkę zakupiła w m-cu sierpniu w BLAC-TECH i TESCO artykuły szkolne. 

Faktury za te artykuły przysłała w grudniu i p o d  tą datą zostały zaksięgowane 

na w/w firmach. Ponieważ były to zakupy gotówkowe zapłaty zostały dowodem  

P K  skompensowane z kontem na którym została zaksięgowana zaliczka.

Jednocześnie w grudniu 2015r Pani M agda Sykuła zakupiła z własnych środków artykuły 

dła dzieci jako  "grudniowe prezenty" na kwotę 1003,99 zł. Kwota za w/w artykuły zostanie 

przełana na je j  konto w sierpniu 2016r”.

Załącznik nr 47 do protokołu

Na potwierdzenie powyższego przedstawiono kontrolerom polecenie przelewu, dokonanego 

przez Fundatora na rzecz świetlicy środowiskowej w Opolu (tytułem: darowizna na wyprawki 

szkolne -  rozliczenie z fundacją Pociecha), wyciąg bankowy dokumentujący przekazanie 

kwoty wskazanej w ww. wyjaśnieniu z rachunku Fundacji na rachunek Fundatora 

oraz polecenie przelewu z dnia 12 sierpnia 2016 r. z rachunku Fundacji na rachunek 

Pani M agdaleny Sykuły w kwocie wskazanej w ww. wyjaśnieniach [przelewu dokonano 

w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych]. Jednocześnie, przedstawiono wydruki 

z ewidencji księgowej, przedstawiające rozliczenie kosztów objętych kontrolą.

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia za wystarczające, uznając jednocześnie ponad 

półroczną zwłokę w refundacji kosztów opłaconych przez pracownika świetlicy 

i zaksięgowanych przez Fundację w 2015 r., jako nie mające wpływu na ocenę działalności 

jednostki w  obszarze objętym kontrolą.

Koszty dot. wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły wsparcia finansowego, udzielonego 

świetlicy środowiskowej „Grodzisko” w Gdańsku na organizację wyjazdu kolonijnego 

podopiecznych placówki, jak  również kosztów wynagrodzenia pracownika Fundacji i usług 

pocztowych.

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Koszty dot. kampanii społecznej „Dawanie jest radością”

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z przygotowaniem 

i drukiem materiałów reklamowo-infonnacyjnych (plakaty, ulotki, listy do blind mailingu) oraz 

ich kolportażem i zamieszczaniem m.in. w gazetach i przestrzeni miejskiej, jak  również 

kosztów wynagrodzenia pracownika Fundacji i naprawy komputera.
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Kontrolującym udostępniono do wglądu ulotki, listy do blind mailingu i inne materiały 

informacyjne związane z prowadzeniem ww. kampanii.

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Koszty dot. projektu „Grudnioweprezenty”

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z zakupem 

prezentów podopiecznym świetlic środowiskowych „M iś” we Wrocławiu, „Garaż” w Opolu 

oraz „Centrum Alfa” w Lidzbarku Warmińskim, w tym zakupiono m.in. artykuły szkolne 

(plecaki, cienkopisy, flamastry, pióra kulkowe, zszywacze, długopisy, spinacze, kredy, 

magnesy itp.), odzież (skarpetki, kapcie, bluzy, rękawiczki, rajstopy) oraz inne (słuchawki, 

piłki, prostownica do włosów, perfum, zegarek, gra, książki, słodycze itp.).

Fotografie dokumentujące przekazanie ww. prezentów opublikowano na stronie internetowej 

Fundacji. Kontrolującym przedstawiono do wglądu przykładowe listy życzeń dzieci oraz 

podziękowania za przekazane prezenty m.in. wychowawczyni świetlicy w Lidzbarku 

Warmińskim.

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Koszty dot. projektu edukacyjnego dla dzieci DRABINKA

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych ze sfinansowaniem 

części czynszu i mediów za powierzchnię lokalu, w którym prowadzona jest świetlica 

środowiskowa „M iś” we Wrocławiu, jak  również kosztów wynagrodzenia pracownika 

Fundacji.

Kontrolującym umożliwiono obejrzenie lokalu, w którym działa ww. świetlica środowiskowa. 

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego. 

Pozostałe koszty

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z naprawą 

komputera oraz wydruku spersonalizowanych listów z podziękowaniami dla darczyńców, 

którzy przekazali środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. na rzecz 

Fundacji [wpływ środków w 2015 r.].

Przedmiotowe koszty dotyczą prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

Podkreślenia wymaga, iż w  wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej kontrolującym 

w zakresie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych objętych kontrolą,

35



stwierdzono brak dochowania przez Fundację właściwych terminów w zakresie odprowadzania

składek na ubezpieczenia do ZUS oraz podatku dochodowego do US 

od ww. wynagrodzeń tj .:

- składki ZUS od listy płac z tytułu umowy o pracę nr LP 2015-07/001 z dnia 28 lipca 2015 r. 

[poz. 1 zestawienia kosztów za 2015 r. w części II] zostały odprowadzone przez Fundację 

dopiero 19 października 2015 r. tj. z dwumiesięcznym opóźnieniem [jednostka przedłożyła 

kontrolerom zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wystawione w dniu 

29 sierpnia 2016 r., wskazujące na uregulowanie przez Fundację kwestii dot. odprowadzenia 

właściwych kwot składek od wynagrodzeń],

- podatek dochodowy od listy płac z tytułu umowy o pracę nr LP 2015-07/001 z dnia 28 lipca

2015 r. [poz. 1 zestawienia kosztów za 2015 r. w części II] oraz listy płac z tytułu umowy 

o dzieło nr LPC 2015-04/002 z dnia 27 kwietnia 2015 r. [poz. 6 zestawienia kosztów w części 

I] został opłacony przez Fundację dopiero 24 marca 2016 r. tj. odpowiednio 

z siedmiomiesięcznym oraz dziesięciomiesięcznym opóźnieniem [jednostka w dniu 24 marca

2016 r. odprowadziła do US zaległe podatki od wynagrodzeń za okresy kwiecień -  sierpień 

2015 r. wraz z naliczonymi odsetkami jak  od zaległości podatkowych],

- podatek dochodowy od listy płac z tytułu umowy o pracę nr LP 2016-01/001 z dnia 

28 stycznia 2016 r. [poz. 3 zestawienia kosztów za 2016 r. w  części II] został opłacony przez 

Fundację dopiero 26 sierpnia 2016 r., w  trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 

tj. z sześciomiesięcznym opóźnieniem [jednostka odprowadziła do US zaległy podatek wraz 

z naliczonymi odsetkami jak  od zaległości podatkowych].

Załącznik nr 48 i 49 do protokołu 

W nioski w zakresie wydatkowania kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W toku analizy próby dokumentów księgowych wskazanych jako sfinansowane ze środków 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdzono, iż ponad 62% całości kwoty 

otrzymanej przez Fundację w 2015 r. z tytułu wpływów ze środków 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych zostało przeznaczonych na działania o charakterze prom ocyjno- 

reklamowo-marketingowym.

Dodatkowo, analizując zapisy na kontach dot. kosztów ponoszonych z 1% środków podatku 

dochodowego od osób fizycznych w  ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 

stwierdzono, iż na ww. konta przeksięgowano na podstawie dokumentu PK nr 30 z dnia 

31 grudnia 2015 r. koszty dot. działań fundraisingowych, zaksięgowane pierwotnie na koncie
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550-06 dot. kosztów zarządu do podziału, które nie zostały ujęte w próbie wybranej 

do kontroli. Biorąc pod uwagę dokumentację źródłową w zakresie kosztów ujętych w próbie 

kontroli, jak  również zapisy na kontach odnośnie kosztów nieobjętych próbą kontroli, 

lecz przypisanych przez Fundację z końcem roku jako poniesione ze środków 1% podatku, 

stwierdzić należy, iż koszty przypisane przez Fundację do prowadzonej kampanii 1%, kampanii 

wizerunkowej oraz działalności fundraisingowej stanowią prawie 65% całości kwoty 

otrzymanej przez Fundacje w roku 2015 z tytułu wpływów ze środków 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz prawie 69% całkowitej kwoty kosztów 2015 r. 

sfinansowanych ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie ww. kosztów, zaksięgowanych na kontach odpowiadających prowadzeniu przez 

Fundację poszczególnych przedsięwzięć i projektów, obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj działalności/ 
przedsięwzięcia

Łączna kwota 
kosztów 

poniesionych z 1%
- kampania 1% i 

wizerunkowa -objęte 
kontrolą

Łączna kwota 
kosztów 

poniesionych z 
1%

- koszty 
fundraisingu - 

nieobjęte 
kontrolą PK-30 z 
dnia 31.12.2015 r.

Łączna kwota 
kosztów z 2015 r. 

poniesionych z 1% 
- na działania o 

charakterze 
promocyjno- 
reklamowo- 

marketingowym.

Kwota całości 
kosztów z 2015 r, 

poniesionych z 1%

Udział kosztów z 2015 
r. dot. działań o 

charakterze 
promocyjno- 
reklamowo- 

marketingowym w 
całkowitych kosztach z 
2015 r. ze środków 1%

Kampania 
charytatywno- 
społeczna „Powrót do 
szkoły" 146 291.02 6 712,91 153 003,93 221 719,30 69,01%

Projekt „Wyprawki 
szkolne" 9 312,06 0,00 9 312,06 12 597,68 73,92%

Wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży 3 857,83 142,82 4 000,65 5 039,10 79,39%

Kampania społeczna 
„Dawanie jest radością" 150 028,00 7 427,05 157 455,05 236 836,52 66,48%

Projekt „Grudniowe 
prezenty" 12 836,61 0,00 12 836,61 17 636,76 72,78%

Projekt edukacyjny dla 
dzieci DRABINKA 9 405,17 281,89 9 687,06 10 078,15 96,12%

Razem za 2015 r. 331 730,69 14 564,67 346 295,36 503 907,51 68,72%

Razein kwota otrzymanych w 2015 r. wpływów ze środków 1% 534 571,80

Udział kosztów dot. działań o charakterze promocyjno-reklamowo-marketingowym w kwocie otrzymanych
w 2015 r. wpływów’ ze środków 1% 64,78%

Załącznik nr 37i 50 do protokołu
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Podsumowując ww. dane, stwierdzić należy, iż większość środków pozyskanych w 2015 r.

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na działania promocyjno- 

reklamowo-marketingowe, w  tym na wydatki dot. pozyskania kwot 1 % podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zwrócono się do jednostki z prośbą

0 przedstawienie uzasadnienia wydatkowania tak znacznej puli środków otrzymanych 

z wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ww. działania. W odpowiedzi 

na powyższe, przedstawiono nw. wyjaśnienia:

„Ideą ustanowienia w krajach postkomunistycznych możliwości przekazywania 1% podatku 

przez podatników na rzecz wybranych przez nich organizacji pozarządowych 

było odbudowanie filantropii oraz wzmocnienie instytucjonalne trzeciego sektora, 

tak aby był w stanie przejmować coraz to bardziej odpowiedzialne i ważne społeczne funkcje  

od państwa i samorządu, ja k  również aby mógł skuteczniej rozwijać demokrację obywatelską. 

Z  samej tej idei widać, że głównym przeznaczeniem 1% podatku powinno być rozwijanie 

organizacji pozarządowych, w tym poprawa bezpieczeństwa ich funkcjonowania

1 profesjonalizacja działań. Z  założenia mechanizm 1% podatku poprzez wzmocnienie 

instytucjonalne organizacji pozarządowych powinien poprawić efektywność gospodarowania 

środkami publicznymi, a tym samym poprawić dobrostan całego społeczeństwa. Wynika 

to z  faktu, że organizacje pozarządowe dzięki korzystaniu z pracy wolontariuszy 

oraz z  ofiarności ludzi, czyli z innych źródeł przychodu niż środki z  budżetu państwa  

łub samorządu, są w stanie wykonać zadania powierzone przez Państwo znacznie taniej 

niż je s t  w stanie wykonać je  ono samodzielnie p rzy  użyciu swoich instytucji (pierwszy sektor) 

czy też przy  użyciu przedsiębiorstw prywatnych (drugi sektor), który z samej definicji swojego 

istnienia musi na każdym zleceniu od Państwa osiągać zysk. Organizacje pozarządowe 

z definicji nie mogą nie tylko zarabiać na zleceniach od Państwa czy też samorządu, 

ale również muszą wykazywać się odpowiednim wkładem własnym (finansowym  

i/łub wolontaryjnym) do każdego zlecenia. Konstrukcja zleceń zadań przez samorządy 

lub instytucje rządowe organizacjom pozarządowym uniemożliwia albo poważnie ogranicza 

nawet możliwość odtwarzania majątku lub wyposażenia, którym wykonywane są te zlecenia. 

Ten wysoko wydajny model gospodarowania środkami publicznymi przez trzeci sektor pozwala  

uzyskiwać oszczędności w budżecie samorządu lub rządu, które z  kolei mogą 

być inwestowane w kolejne zadania ważne dla społeczeństwa  -  w efekcie tymi samymi 

pieniędzmi można wykonać znacznie więcej pracy dla dobra ogółu społeczeństwa. Abstrahując
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od powyższego modelu, który ja k  widać je s t  bardzo korzystny dla Państwa 

i społeczeństwa, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kolejną ważną funkcję trzeciego 

sektora. Organizacje pozarządowe poprzez angażowanie społeczeństwa w realizację zadań 

społecznie ważnych (w tym zleconych przez Państwo) dodatkowo poprawiają dobrostan 

społeczny. Społeczeństwo staje się bardziej wrażliwe na los drugiej osoby i mniej nastawione 

krytycznie do Państwa i samorządu, bo trudno przecież krytykować coś, w czym je s t  

się zaangażowanym. Na bazie blisko 20 łat mojego doświadczenia z zaangażowania 

w działalność różnych organizacji pozarządowych na różnych szczeblach muszę potwierdzić, 

że kluczową wartością organizacji pozarządowych dla społeczeństwa je s t  wpływ na zmianę 

postaw  społeczeństwa. Promowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt 

pom ocy sąsiedzkiej może być tutaj potwierdzeniem słuszności tej koncepcji. Organizacje 

pozarządowe, aby mogły zwiększać pozytyw ny wpływ społeczny, muszą inwestować znaczne 

środki finansowe w tworzenie pozytywmej marki organizacji pozarządowych, prowadzić 

kampanie społeczne oraz informacyjne. Wydatkowanie 1% podatku, ja k  zostało to powyżej 

wykazane, powinno wspierać strategiczne cełe istnienia organizacji pozarządowych  

i stanowić dla nich zabezpieczenie trwałości i stabilności funkcjonowania. Grupa społeczna 

przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej tworząca miejsca pracy i generalnie mająca 

kluczową rolę w tworzeniu PKB a przez to również dobrobytu społecznego, je s t w pełni 

świadoma, że wydatki na promocję i marketing powinny być nieodzownym elementem każdej 

efektywnie działającej organizacji pozarządowej. Pewne naciski społeczne na ograniczanie 

wydatkowania środków na promocję czy marketing organizacji pozarządowych pochodzące 

z innych grup społecznych wynikają głównie z niezrozumienia pojęcia, czym je s t  efektywna 

pomoc. Kraje postkomunistyczne są żywym przykładem, ja k  destrukcyjnie na społeczeństwo 

wpływa odgórne rozdawnictwo pomocy. W  efekcie mamy społeczeństwa o niższym poziomie 

samozaradności oraz zainteresowania drugim człowiekiem i z  większą roszczeniowością 

w porównaniu ze społecznościami, gdzie przez dziesiątki lat funkcjonował system dużej 

partycypacji obywateli w życie społeczeństwa (np. USA). Należy szczególnie podkreślić, 

że główny cel istnienia organizacji pozarządowych, tj. wywieranie pozytywnego wpływu 

na ludzi celem poprawy ich postaw prospołecznych, może być efektywnie realizowany tylko 

w sytuacji istnienia dużej liczby dobrze działających organizacji pozarządowych. W takiej 

sytuacji ograniczanie wydatkowania 1% podatku na promocję i m arketing organizacji może 

być traktowane jako  próba monopolizacji trzeciego sektora, co w efekcie pogorszy efektywność 

wydatkowania pieniędzy publicznych. Ciągle zdarzają się samorządowe 

czy rządowe konkursy grantowe na aktywności społeczne, gdzie do konkursu stają nieliczne
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organizacje lub nawet pojedyncze podmioty, które bywa, że wręcz dyktują samorządom  

czy instytucjom rządowym wysokość odpłatności czy jakość świadczonej usługi, np. z  racji 

posiadania odpowiedniej infrastruktury, na którą nie stać zdecydowanej większość organizacji 

pozarządowych. Z  racji powyższych argumentów i wielu innych rząd ja k  i sejm nie zdecydował 

się na wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń w wydatkowaniu 1% podatku na marketing i 

promocję, w tym nawet na kampanie związane z pozyskiwaniem 1 % podatku.

Powyższe znajduje też potwierdzenie na przykładzie Fundacji POCIECHA powołanej 

do istnienia w roku 2012. Powyższa Fundacja od początku istnienia je s t  zarządzana przez  

wolontariuszy i pom im o wydatkowania znacznych części przychodów z prowadzonej 

działalności gospodarczej na bezpośrednią pom oc w> ciągu pierwszych trzech lat działalności 

nie pozyskała ani 1 złotowski w postaci darowizn. W latach 2012 -  2014 pomimo wydatkowania 

łącznie 187216,73 zł na pom oc dzieciom z  trudnych środowisk 

nie spowodowało to zainteresowania społeczeństwa partycypacją finansow ą w realizacji 

działalności Fundacji. Sytuacja diametralnie uległa zmianie dopiero po zatrudnieniu 

pracownika na etat w Fundacji w roku 2015 i zaangażowaniu się Fundacji w realizację 

kampanii społecznych oraz w działania marketingowe i promocyjne.

Wydatkowanie 1% podatku przez Fundację POCIECHA na działania związane z tworzeniem  

marki (kampania wizerunkowa), ja k  również związane z promocją przekazywania na rzecz 

Fundacji 1% podatku są ważnym elementem strategii rozwoju Fundacji Pomocy Dzieciom  

POCIECHA, której głównym celem je s t wpływanie na społeczeństwo celem zwiększenia jego  w 

partycypacji w rozwiązywaniu problemów’ społecznych szczególnie w zakresie pom ocy  

dzieciom i młodzieży, które są przecież przyszłością dla każdego narodu. Powyższy cel, 

ja k  zostało to powyższej udowodnione, je s t  jednym  z  najważniejszych celów mających 

największy wpływ na poprawę efektywności nie tylko gospodarowania środkami publicznymi, 

ale również w utrzymaniu wysokiego dobrostanu społeczeństwa. Aby móc go realizować, 

ta młoda Fundacja musi pozwolić się poznać społeczeństwu, a więc ludzie muszą się dowiedzieć 

o misji tej organizacji, co oznacza, że Fundacja musi prowadzić kampanie wizerunkowe i 

promocyjne, zwłaszcza gdy działa na rynku od krótkiego czasu. W sytuacji ograniczonych 

własnych zasobów finansowych organizacja ta musi wydatkować na ten cel środki z  1% 

podatku. Zabronienie je j  tego lub ograniczenie będzie oznaczało brak możliwości rozwoju, brak 

szans wejścia na rynek działających dużych organizacji pozarządowych celem poprawy 

konkurencyjności i tym samym efektywności wydatkowania środków publicznych. Strategia 

Fundacji Pomocy Dzieciom Pociecha zakłada ja k  najbardziej efektywne gospodarowanie
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środkami publicznymi, a więc w tym również środkami z 1% podatku. 

Z tej też przyczyny Fundacja utrzymuje bardzo niskie koszty personalne. Nie wypłaca żadnych 

wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom organu kontroli, a członkowie kontroli zrzekli się 

nawet zwrotu kosztów, jakie ponoszą w związku z  ich zaangażowaniem na rzecz Fundacji. 

Nawet działalność gospodarcza w Fundacji prowadzona je s t bez kosztów personalnych. 

Fundacja zatrudnia tylko jednego pracownika na etacie przy wynagrodzeniu poniżej stawek 

rynkowych. Dowodem efektywności gospodarowania środkami finansow ym i w Fundacji może 

być ustalona wewnętrzna zasada, aby wskaźnik rentowności (ROI -  zwrot z  inwestycji) 

wydatkowanych wszelkich środków na jakiekolw iek działania promocyjno-marketingowe, 

w tym w zakresie budowania wizerunku i kampanii 1 % podatku, nie był niższy niż 40%. 

A więc zakładamy, że wydatkowanie na powyższe cele 1 zł powinno przynieść nie mniej 

niż 1,4 zł. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że średni wskaźnik rentowności obrotu brutto 

dla podm iotów  gospodarczych w roku 2014 wg raportu GUS wyniósł 4,4%, a średni wskaźnik 

rentowności obrotu netto wyniósł 3, 7%>1. Widać więc wyraźnie, że normy naszej Fundacji 

zakładają uzyskiwanie około 10- krotnie łepszej efektywności działania niż efektywność sektora 

gospodarczego. Tak wysoka efektywność w organizacji je s t  spowodowana faktem  posiadania  

w składzie zaangażowanych, doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy, 

w tym m.in. w funkcji członka zarządu absolwenta magisterskich studiów menadżerskich MBA 

z 5-letnim doświadczeniem w zarządzaniu korporacyjnym i z  7-letnim stażem w zarządzaniu 

organizacjami pozarządowymi. Przy tej okazji pragnę wyrazić zaniepokojenie pojawiającymi 

się wątpliwościami osób kontrolujących naszą organizację co do wysokości wydatkowania 

środków przez naszą organizację na różnego rodzaju działania promocyjno-marketingowe. 

Wysokość zbieranego 1% podatku przez organizacje pozarządowe nie przekracza corocznie 

kwoty 560 min złotych (kwota P/o podatku za rok 2014 wyniosła 557,6 min złotych2)  i je j  

wysokość je s t  niższa niż 2,22%> kwoty pom ocy publicznej, jaką  co roku przekazuje Państwo 

Polskie przedsiębiorstwom na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zgodnie 

z  raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2014 r. przedsiębiorcy otrzymali 

łącznie 25 262,8 min złotych z budżetu Państwa3. Dla przykładu w roku 2014 powyższą pom oc  

otrzymało 46 000 firm , czyli tylko 6 razy więcej podm iotów niż liczba organizacji pożytku

1 Bilansowe wyniki finansowe podm iotów gospodarczych w 2014 r., s. 90.
2 Inform acja dotycząca kw ot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych 
organizacjom  pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, s. 2.
3 Raport o pom ocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku, U rząd Ochrony K onkurencji 
i K onsum entów, W arszawa, grudzień 2015, s. 16.
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publicznego, które otrzymały 1% podatku za 2014 rok (7888 organizacji w roku 20154). Biorąc 

p o d  uwagę powyższą ogromną dysproporcję pom iędzy wysokością pom ocy publicznej, jaka  

płynie do sektora komercyjnego w stosunku do wysokości przekazywanego 1% podatku  

organizacjom pozarządowym (przedsiębiorcy otrzymują przeszło 45 razy większą pom oc niż 

organizacje pozarządowe), wydaje się zasadne rozważenie sensowności posiadania  

wiełokrotnie większych oczekiwań w stosunku do organizacji pozarządowych ze strony Państwa 

i społeczeństwa w kontraście do przedsiębiorców z jednoczesnym wielokrotnie niższym ich 

wsparciem finansowym  w stosunku do przedsiębiorców. Być może właśnie to przedefiniowanie 

celów i oczekiwań mogłoby zdecydowanie bardziej wzmocnić słaby trzeci sektor w Polsce,

0 czym piszę między innymi w swoim artykule naukowym w ramach prowadzonych badań nad  

zarządzaniem strategicznym organizacjami pozarządowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym  

we Wrocławiu (załącznik nr 1).”.

Załącznik nr 51 do protokołu

Kontrolujący przyjmują do wiadomości wyjaśnienia Fundacji w powyższym zakresie. 

Tym niemniej, zdaniem kontrolujących. Fundacja celem zapewnienia optymalnego 

wykorzystania oraz transparentności wydatkowania środków uzyskanych od podatników, 

powinna dążyć w kolejnych latach do ich przeznaczania w przeważającej części na wydatki 

bezpośrednio związane z działalnością statutowa Fundacji tj. realizację przedsięwzięć 

dobroczynnych i charytatywnych oraz innych, służących szeroko rozumianej pomocy oraz 

dobroczynności, natomiast wydatki dot. pozyskania kwot 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, promocji, marketingu i wzmocnienia wizerunku Fundacji, powinny stanowić 

mniejsza część ponoszonych wydatków. W przypadku kontrolowanej Fundacji, w okresie 

objętym kontrola, powyższa proporcja została odwrócona.

Pozostałe kwoty zostały poniesione na realizację przedsięwzięć podejmowanych w ramach 

działalności nieodpłatnej pożytku publicznego tj. przede wszystkim finansowano koszty 

związane z prowadzeniem kampanii charytatywno-społecznych „Powrót do szkoły”

1 „Dawanie jest radością”, przygotowanie prezentów grudniowych oraz wyprawek szkolnych 

dla podopiecznych świetlic środowiskowych.

4 Inform acja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych 
organizacjom  pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, załącznik nr 1.
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9. Sposób w ykorzystania nadw yżki przychodów  nad kosztam i prowadzonej działalności.

Uchwałą Rady Fundacji nr 4/13/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. przyjęto, iż środki stanowiące 

dodatni wynik z działalności gospodarczej za 2014 r., zostaną przeznaczone na działalność 

statutową.

Wynik finansowy Fundacji za 2014 r. ustalono na poziomie 105 880,94 zł. Przedmiotowa 

kwota została wykazana w Bilansie jednostki za 2015 r. w pozycji „Wynik finansowy 

z lat ubiegłych” .

Uchwałą Rady Fundacji nr 2/24/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. przyjęto, iż środki 

w wysokości 18 908,21 zł, stanowiące dodatni wynik z działalności gospodarczej 

za 2015 r., zostaną przeznaczone na działalność statutową.

Wynik finansowy Fundacji za 2015 r. ustalono na poziomie 0,00 zł.

Załącznik nr 8-3 i 9-1 do protokołu

Zgodnie z art. 47 ust 3a ustawy o rachunkowości, ustalona w  rachunku zysków i strat różnica 

pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, zwiększa -  po zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego -  odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku 

obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) 

podstawowego.

Zaznaczyć należy, iż w  myśl zapisów polityki rachunkowości Fundacji, Zarząd rekomenduje 

po analizie budżetu kolejnego roku podział wyniku do zatwierdzenia Radzie Fundacji. 

Jednocześnie, w  następnym roku -  po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego -  

dokonuje się następujących zapisów: nadwyżkę przychodów nad kosztami zalicza 

się do przychodów działalności statutowej lub na zwiększenie funduszu statutowego 

(Wn konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego, Ma konto dot. przychodów z nieodpłatnej 

działalności lub konto dot. funduszu statutowego podstawowego).

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Fundacji powinna była podjąć stosowną Uchwałę 

w ww. zakresie, w której wskazałby jeden z dwóch przewidzianych w ustawie 

o rachunkowości sposobów przeznaczenia dodatniej różnicy pomiędzy przychodami 

a kosztami za 2014 r. Tymczasem, na koniec 2015 r., w związku z brakiem podjęcia 

przez Radę właściwej Uchwały, ww. nadwyżka pozostała na koncie 820, co znajduje
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potwierdzenie na wydruku z systemu FK pn. „Zestawienie obrotów i sald za okres 

od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 2016-08-08]” .

Z uwagi na fakt, iż nadwyżka za rok 2014 r. zwiększyła w Bilansie kapitał (fundusz) własny 

Fundacji w  roku 2015 r., przedmiotowe zaniechanie odnośnie braku podjęcia Uchwał 

w ww. zakresie uznano za nie mające znaczącego wpływu na ocenę kontrolowanego 

zagadnienia.

Załącznik nr 33 i 34 do protokołu

Jednocześnie, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3) ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, organizacja pożytku publicznego przeznacza nadwyżkę przychodów 

nad kosztami na działalność pożytku publicznego. Rada Fundacji podejmowała stosowne 

Uchwały w zakresie przeznaczenia zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie, kontrolerzy potwierdzili, iż działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację 

w  2015 r. stanowiła jedynie działalność dodatkową, a uzyskane z niej przychody przewyższały 

koszty jej prowadzenia. Dodatkowo, Prezes Fundacji złożyła Oświadczenie 

z dnia 29 lipca 2016 r., w którym poinformowała o przeznaczaniu całego dochodu Fundacji na 

działalność statutową.

Załącznik nr 32 i 34 do protokołu

10. Zgodność danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych 

i m e r y to r y c z n y c h  z  wykorzystania środków objętych kontrola z dokumentacją źródłowa.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone na druku spełniającym wymogi 

określone w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdania merytoryczne za 2015 sporządzone zostały na wzorze zgodnym 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w  sprawie 

wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania 

merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 234).

Załącznik nr 52 i 53 do protokołu 

Bilans

Kontrolujący zweryfikowali informacje wykazane w Bilansie za 2015 r. w odniesieniu 

do danych wynikających z ewidencji księgowej Fundacji (wydruk z systemu 

FK pn. „Zestawienie obrotów i sald za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 

2016-08-08]”). Wyniki przedmiotowej analizy obrazuje poniższa tabela:
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AKTYW A

Stan na koniec
Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego Nr Konta Różnicaroku bieżącego

B. Aktywa obrotowe 256 399,35 256 399,35 0,00

II. N ależności krótkoterm inowe 88 487,32 88 487,32
200, 201 ,223 , 

234 0,00

III. Inwestycje krótkoterm inowe-środki 
pieniężne 167 912,03 167 912,03

100, 130, 131, 
132, 133, 134 0,00

Aktywa razem 256 399,35 256 399,35 0,00

PASYW A

Stan na koniec Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego Nr Konta Różnicaroku bieżącego

A. K apitał (fundusz) własny 118 883,53 118 883,53 0,00

I. Kapitał (lundusz) podstawowy 2 000,00 2 000,00 800 0,00

V. W ynik finansowy z lat ubiegłych 116 883,53 116 883,53 820 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 137 515,82 137 515,82 0,00

III. Inne zobow iązania 106 459,53 106 459,53
20 1 ,2 0 4 , 208, 

220, 221 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 31 056,29 31 056,29 810, 811, 845 0,00

Pasywa razem 256 399,35 256 399,35 0,00

Ustalono, iż suma Aktywów i Pasywów jest zgodna z danymi wynikającymi z prowadzonej 

ewidencji księgowej. Dodatkowo stan środków pieniężnych wykazanych w Bilansie 

w  wysokości 167 912,03 zł został potwierdzony poprzez uzgodnienie sald rachunków 

bankowych na podstawie dostarczonych kontrolującym wyciągów bankowych oraz raportu 

z inwentaryzacji kasy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 34 i 54 do protokołu

Rachunek zysków i strat

Kontrolujący zweryfikowali dane wykazane w Rachunku zysków i strat za 2015 r. (RZiS) 

w odniesieniu do danych wynikających z ewidencji księgowej Fundacji [wydruk z systemu FK 

pn. „Zestawienie obrotów i sald za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 2016- 

08-08]” . W yniki przedmiotowej analizy obrazuje poniższa tabela:

RZiS Stan na koniec Nr Konta Różnica
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roku bieżącego

Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego

Korekta 
w 2016 r. 
odnośnie 
danych  
ujętych 
w RZiS  

za 2015 r.
A. Przychody podstawowej 
działalności operacyjnej i 
zrów nane z nimi 737 032,83 737 032,83 0,00
I. Przychody z działalności 
pożytku publicznego i 
zrów nane z nimi 637 392,83 637 392,83
1. Przychody z  nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 637 392,83 63 7 392,83

702, 710, 
711, 0,00

2. Przychody z  odpłatnej 
działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

II. Przychody z działalności 
gospodarczej i zrównane z nimi 99 640,00 99 640,00 701 -1 000,00
B. K oszty podstawowej 
działalności operacyjnej 740 134,34 740 134,34 0,00

I. K oszty działalności pożytku 
publicznego 659 402,55 659 402,55
1. Koszty nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 659 066,30 659 066,30

500,501 ,
505 ,550 0,00

c) W ynagrodzenia oraz 
ubezpieczenia społeczne i inne 
św iadczenia 70 600,41 68 535,02 2 065,39
d) Pozostałe koszty 588 465,89 590 531,28 -2 065,39
2. Koszty odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 336,25 336,25 506 0,00
c) W ynagrodzenia oraz 
ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 0,00 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 336,25 336,25 0,00
3. K oszty działalności 
gospodarczej 80 731,79 80 731,79 502 0,00
c) W ynagrodzenia oraz 
ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 0,00 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 80 731,79 80 731,79 0,00

C. Pozostałe przychody i zyski 3 101,80 3 101,8
750, 752, 

760 0,00

D. Pozostałe koszty i straty 0,29 0,29 756 0,00
F. W ynik finansowy netto 
ogółem 0,00 0,00 0,00 -1 000,00

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, iż sumy poszczególnych pozycji przychodów 

i kosztów wykazane w Rachunku Zysków i Strat są zgodne z ewidencją księgową 

za wyjątkiem niżej opisanej kwestii.
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Sporządzone za 2015 r. sprawozdanie finansowe zawiera obligatoryjne pozycje, zgodne 

z uregulowaniami ustawy o rachunkowości, w tym m.in. odnośnie kosztów odpłatnej 

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz kosztów działalności gospodarczej 

w podziale na koszty amortyzacji, zużycia materiałów i energii, wynagrodzenia 

oraz ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń oraz pozostałych kosztów.

Z uwagi na przyjęty przez Fundację sposób ewidencjonowana kosztów za 2015 r. -  

tj. w ramach kont zespołu 5 -  kontrolujący nie mogli uzgodnić poprawności wysokości kwoty 

kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, wskazanej 

w  RZiS dla działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, na podstawie sald ww. kont. 

Powyższa weryfikacja została dokonana w oparciu o dokumentację źródłową -  listy płac 

do umowy o pracę oraz listy płac dla umów cywilnoprawnych -  jak  również poprzez zliczenie 

wysokości wynagrodzeń zaksięgowanych na poszczególnych kontach księgowych, zgodnie z 

przedłożonymi wydrukami z systemu FK pn. „Zestawienie zapisów kont od 2015-01-01 do

2015-12-31 [Data wydruku: 2016-08-08] oraz „Zestawienie zapisów dzienników -  dziennik 

księgowy UPC i LP [Data wydruku: 2016-08-08 i 2016-08-10]” . W wyniku przeprowadzonej 

analizy stwierdzono, iż ujęta w RZiS kwota kosztów działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego z tytułu wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń [tj. 70 

600,41 zł] nie jest zgodna z kwotą wynikająca z dokumentacji źródłowej [tj. 68 535,02 zł]. 

Różnica w ww. zakresie w kwocie 2 065,39 zł powinna była

być ujęta w ramach innej/innych pozycji RZiS dot. kosztów działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego. Zaznaczyć ponadto należy, iż zawyżona kwota wynagrodzeń w przedmiotowym 

zakresie została wykazana również w  pkt VI. sprawozdania merytorycznego.

Prawidłowość wyliczeń kontrolujących potwierdza sporządzone przez jednostkę zestawienie 

kosztów wynagrodzeń za 2015 r. związanych z umowami o pracę i umowami cywilno

prawnymi.

Księgi rachunkowe jednostki powinny być prowadzone w  sposób umożliwiający sporządzenie 

na ich podstawie sprawozdania finansowego (Bilansu i RZiS) tzn. powinny pozwalać na 

uzgodnienie pozycji wszystkich kosztów wykazanych w RZiS bezpośrednio 

z saldami poszczególnych kont.
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Z uwagi na fakt, iż powyższe ustalenie nie wpływa na sumę kosztów oraz wynik finansowy

przedstawiony w sprawozdaniu finansowym za 2015 r„ zakwalifikowano je jako nie mające 

znaczącego wpływu na ocenę kontrolowanego zagadnienia.

Załącznik nr 34, 37 i 55 do protokołu

Podczas analizy przez kontrolujących wydruków z ewidencji księgowej (w tym m.in. 

pn. „Zestawienie obrotów i sald od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 2016-08-08]” i 

„Zestawienie zapisów kont od 701 do 701-02 od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku:

2016-08-03]”) stwierdzono, iż do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej -  

oprócz przychodów dot. dzierżawy praw do korzystania ze znaków towarowych, ujętych 

na koncie 701-01 -  zaliczono również przychody dot. organizacji wypoczynku dla dzieci, ujęte 

na koncie 701-02 w kwocie 1 000,00 zł na podstawie faktury nr 65/2015. Z uwagi 

na fakt, iż organizacja wypoczynku dla dzieci prowadzona jest przez Fundację -  zgodnie 

z informacjami wskazanymi w KRS, sprawozdaniu merytorycznym oraz ewidencji księgowej 

-  w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a jednocześnie kierując 

się zastrzeżeniem wskazanym w art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zgodnie z którym, nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 

publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, 

zwrócono się do jednostki z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sytuacji. 

W odpowiedzi na powyższe, Fundacja przekazała wyjaśnienia z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

o treści: „W 2015r Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha" zaplanowała zorganizowanie 

odpłatnie wypoczynku letniego dla dzieci i z powyższego powodu wystawiono F V  65/2015 

w ramach odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego. Ta fak tu r  a omyłkowo została 

zaksięgowana na działalności gospodarczej. Z  braku możłiwości realizacji powyższego 

projektu, odstąpiono od wykonania w/w zadania jednakże omyłkowo 

nie wycofano faktury. Faktura ta nigdy nie została opłacona przez zleceniobiorcę. W 2016r 

została wystawiona faktura korygująca nr 1/2016".

Na potwierdzenie powyższego przedstawiono kontrolerom fakturę nr 65/2015 z dnia 

31 grudnia 2015 r. oraz wystawioną do niej korektę faktury nr 1/2016 z dnia 31 lipca 2016 r. 

[tytuł korekty: faktura mylnie wystawiona] na kwotę zmniejszenia równą kwocie wskazanej na 

pierwotnie wystawionej fakturze sprzedażowej. Tym samym, w 2016 r. skorygowano przychód 

z działalności gospodarczej, który wykazano w sprawozdaniu finansowym organizacji za 2015 

r., przez co zawyżony został wynik finansowy za 2015 r. o kwotę
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w wysokości 1 000,00 zł. Jednocześnie, przedłożono wydruk z systemu FK wskazujący 

na ujęcie ww. faktury korygującej w księgach rachunkowych jednostki.

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia jednostki.

Z uwagi na niska istotność ww. błędu (0,14% łącznych przychodów osiągniętych przez 

Fundację w  2015 r.) uznaje się, iż powyższe nie wpływa na prawidłowość ustalenia wyniku 

finansowego za 2015 r.

Załącznik nr 34, 56 i 57 do protokołu 

Sprawozdanie merytoryczne.

W trakcie analizy dokumentu stwierdzono m.in. następujące błędy/omyłki w zakresie danych 

finansowych w  nim przedstawionych tj.

- pkt III. 5.3 -  wynik działalności gospodarczej jednostki, w tym wysokość środków 

przeznaczona na działalność pożytku publicznego, wykazano w sprawozdaniu na poziomie 

0,00 zł, tymczasem przedmiotowe kwoty wyniosły 18 908,21 zł,

- pkt V. 3.1 -  omyłkowo zaznaczono opcję, iż nie korzystano ze świadczeń wykonywanych 

przez wolontariuszy,

- pkt VI. 1 -  wskazane w sprawozdaniu kwoty wynagrodzeń nie są zgodne z danymi 

wynikającymi z dokumentacji źródłowej (patrz opis w części protokołu dot. RZiS) tj.:

* łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w  okresie 

sprawozdawczym -  wskazano 70 600,41 zł, zamiast 68 535,02 zł,

* w tym, z tytułu umów o pracę, w tym wynagrodzenie zasadnicze -  wskazano 44 092,91 zł, 

zamiast 42 027,52 zł,

- pkt VI. 7 -  wskazano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

pracownikowi organizacji, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, nie uwzględniono zaś 

kwoty wynagrodzeń wypłaconych osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, do czego obliguje jednostkę opis przedmiotowego punktu sprawozdania.

Załącznik nr 52 do protokołu

11. Publikacja rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Zgodnie art. 23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja 

pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie
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do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe 

i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego.

Sprawozdania za rok 2015 zatwierdzone zostały Uchwałą Rady Fundacji Pociecha 

nr 1/23/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 9-1 do protokołu

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2015 zamieszczone zostało 

na stronie internetowej pod datą 11 lipca 2016 r. Zaznaczyć należy, iż Fundacja omyłkowo 

zamieściła na ww. stronie dokumenty zawierające informacje ogólne i uzupełniające 

do bilansu, właściwe dla organizacji Fundatora, o czym zawiadomiła Ministerstwo e-mailem z 

dnia 4 sierpnia 2016 r. Po odblokowaniu przez Ministerstwo możliwości edycji sprawozdania 

za 2015 r., w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku 

publicznego zostały ujęte poprawne dokumenty w ww. zakresie.

Załącznik nr 58, 59 i 60 do protokołu

Jednocześnie potwierdzono, iż organizacja wypełniła wymóg wynikający z art. 23 ust. 2a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odnośnie podania sprawozdań, 

o których mowa w ust. 1 i 2 ww. ustawy, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty poprzez zamieszczenie 

ich na swojej stronie internetowej http://www.fundacjapociecha.pl [opublikowano 

sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015 r., zawierające najważniejsze informacje, 

ujęte w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym jednostki].

Załącznik nr 61 i 62 do protokołu

W związku z przeprowadzoną kontrolą i stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, 

mając na uwadze art. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, wzywam do usunięcia stwierdzonych uchybień w  terminie 30 

dni od doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego i przesyłam do realizacji następujące 

zalecenia:

1. Zapewnienie spójności pomiędzy zapisami polityki rachunkowości a ewidencją księgową 

prowadzoną w  systemie FK.

2. Terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia do ZUS oraz podatku dochodowego 

do US od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
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3. Dążenie do przeznaczania w kolejnych latach środków otrzymanych z wpływów 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przeważającej części na wydatki 

bezpośrednio związane z działalnością statutową Fundacji tj. realizację przedsięwzięć 

dobroczynnych i charytatywnych oraz innych, służących szeroko rozumianej pomocy oraz 

dobroczynności, zamiast na wydatki dot. pozyskania kwot 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, promocji, marketingu i wzmocnienia wizerunku Fundacji, które powinny stanowić 

mniejszą część ponoszonych wydatków.

4. Przestrzeganie wymogu art. 47 ust 3a ustawy o rachunkowości w zakresie podejmowania 

przez Radę Fundacji Uchwał określających sposób przeznaczania, ustalonej w rachunku 

zysków i strat za dany rok, dodatniej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jednostki.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych, w zakresie danych w nich 

wykazywanych, z zachowaniem należytej staranności.

6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki w sposób umożliwiający sporządzanie 

na ich podstawie sprawozdania finansowego tzn. pozwalający na uzgodnienie pozycji 

wszystkich kosztów wykazanych w RZiS bezpośrednio z saldami poszczególnych kont.

7. Wystawianie faktur oraz ich korygowanie przez Fundację z zachowaniem należytej 

staranności.

Zgodnie z treścią § 16 Rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku 

publicznego - członek organu zarządzającego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne 

jest zobowiązany w terminie 30 dni poinformować Wojewodę Dolnośląskiego 

o sposobie usunięcia uchybień oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Do wiadomości:

Z up. WOJ IEG0

1. M inister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. Przewodniczący Rady Fundacji Pociecha we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej

2. a/a
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