
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZS.3122.117.2016.AW-3

Wrocław, dnia ¿//listopada 2016 roku

Pan
Kamil Mikiszew
Prezes Zarządu 
Instytutu Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych 
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 upoważnień z dnia 12 września 2016 roku Wojewody Dolnośląskiego 

o numerach: nr 358/2016 wydanego dla Pana Andrzeja Wojtkowiaka, nr 357/2016 wydanego 

dla Pani Agnieszki Miller, nr 11 wydanego dla pani Anny Rosieckiej oraz nr 12 wydanego dla 

Pani Katarzyny Kurzawy przeprowadzono kontrolę doraźną w Instytucie Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych, który ma siedzibę przy ulicy Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław, KRS 

435915.

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

7. Politykę rachunkowości przyjętą w Fundacji.

8. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

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 

o 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., t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 239 

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. 

Na wniosek Pana Kamila Mikiszewa -  Prezesa Zarządu Instytutu Wsparcia Organizacji 

Samorządowych kontrola odbywała się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

Informacji podczas kontroli udzielali Pan Kamil Mikiszew - Prezes Zarządu IWOP i Pani 

Magdalena Wojdyła -  Główna Księgowa Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, 

która na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 1 sierpnia 2016 roku udzielonego przez Pana Kamila



Mikiszewa -  Prezesa Zarządu IWOP została upoważniona do reprezentowania Fundacji przed 

organami administracji państwowej, w tym do reprezentowania przy wykonywaniu działań 

sprawozdawczych oraz podczas kontroli prowadzonych przez te organy i do składania 

oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Fundacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Instytucie Wsparcia Organizacji Pozarządowych, 

który ma siedzibę przy ulicy Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław, KRS 435915, który 

posiada status organizacji pożytku publicznego, wobec stwierdzonych podczas kontroli 

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

otrzymania Protokołu nie wniosła do treści protokołu uwag, ani wyjaśnień.

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

W Statucie „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych” w § 11 i 15 określono zakres 

prowadzonej przez Fundację działalności i jej nieodpłatną lub odpłatną formę. Obie te formy 

działalności mają być rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

Działalność ta musi bezwzględnie wynikać z celów Fundacji i sposobów realizacji celów. 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 4 do protokołu

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

pożytku publicznego, zarówno w części 1. Odpłatna działalność statutowa wpisano 

następującą działalność, jak i w części 2. Nieodpłatna działalność statutowa fundacja zgłosiła 

następujące działalności:

1. 94, 99, Z, Kompleksowa pomoc w zdobywaniu środków finansowych pochodzących 

z 1 % podatku dochodowego oraz darowizn.

2. 63, 11, Z, Udostępnianie za pomocą portalu internetowego oraz innych środków 

i narzędzi umożliwiających zarządzanie oraz aktualnych informacji niezbędnych do 

działania oraz rozwoju.

3. 69, 20, Z, Pomoc doradcza w postaci usług księgowych, prawnych, informatycznych 

i innych.
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4. 94, 99, Z, Pomoc w zdobywaniu dotacji na bieżącą działalność oraz rozliczanie 

otrzymanych dotacji.

5. 94, 99, Z, Pomoc w korzystaniu z usług organizacji rządowych, pozarządowych bądź 

prywatnych.

6. 77,„ Pomoc w rozwoju, w tym. w zakresie użyczania, wypożyczania ruchomości, 

nieruchomości, praw majątkowych, licencji i innych środków prowadzących 

do pomocy w rozwoju działalności.

7. 94, 99, Z, Prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie 

działalności stowarzyszeń, fundacji i innowacyjnych przedsiębiorców.

8. 94, 99, Z, Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 

poradnictwie pozarządowym.

9. 85, 60, Z, Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie 

w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

10.63,99, Z, Prowadzenie szkoleń, które mają na celu zdobycie wiedzy, informacji 

i technik niezbędnych do pełnego rozwoju podmiotu.

11.70,21, Z, Doradztwo w zakresie kształtowania wizerunku oraz obecności 

w nowoczesnych mediach.

12. 94, 99, Z, Pośrednictwo w nabywaniu usług wspomagających działalność wspieranych 

podmiotów.

13. 70,21,Z, Projektowanie, implementowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

14. 63, 99, Z, Udostępnianie nowych kanałów docierania do świadomości darczyńców.

15.73,39, Z, Użyczanie ruchomości oraz praw majątkowych i innych środków

prowadzących do pomocy w rozwoju działalności wspieranych podmiotów.

16. 85, 60, Z, Organizacja i prowadzenie szkoleń wpisujących się w zakres realizacji celów 

statutowych.

17. 63, 99, Z, Działalność edukacyjna i stymulacja rozwoju przedsiębiorczości 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Załącznik nr 3 do protokołu

Statut Fundacji w § 15 ust. 5 dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za 

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

dochód z działalności gospodarczej ma być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe 

Fundacji.



Załącznik nr 4 do protokołu

2. Zgodność działań organizacji „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych” 

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 .

„Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych” przedłożył statut fundacji wg stanu na dzień 

7 listopada 2014 roku. Wg § 17 statutu Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji

Zgodnie z § 18 Statutu Rada Fundacji „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych” jest 

organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, nie podlega w jakimkolwiek 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządowi Fundacji. Składać się ona 

może z trzech do sześciu członków. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać 

w stosunku pracy z Fundacją, a nadto nie mogą być członkami organu zarządzającego 

ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie 

może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań Rady Fundacji (wg. § 20 Statutu) należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

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

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją

lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych”.

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na 

trzyletnią kadencję (§ 22 Statutu Fundacji), przy czym Prezesa Zarządu powołuje Rada 

Fundacji. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
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wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe (§ 22 ust. 6 Statutu Instytutu).

Według § 24 Statutu Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją  na zewnątrz, 

a do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

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

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Załączniki nr 4 do protokołu

3. Działalność organów zarządzających, nadzoru i kontroli

Działalność Zarządu ..Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych” .

Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji z posiedzeń Zarządu „Instytutu Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych” w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. 

W odpisie KRS w Dziale 2 w Podrubryce 1- Dane osób wchodzących w skład organu (Zarządu) 

wpisana jest jedna osoba Pan Michał Bojanowski jako Prezes Zarządu. W piśmie z dnia 19 

września 2016 roku, w punkcie 5, Pan Kamil Mikiszew - obecny Prezes Zarządu Instytutu 

wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Fundacji podejmowanie uchwał nie musi mieć charakteru 

posiedzeń. Wg posiadanej przez Prezesa Zarządu wiedzy decyzje organu zarządzającego, 

dla których wymagane były uchwały, były podejmowane w takiej formie, natomiast nie były 

dokumentowane w formie pisemnego dokumentu. W tej sprawie Prezes Zarządu złożył również 

stosowne oświadczenie datowane na dzień 23 września 2016 roku w którym oświadczył, 

że wszystkie złożone oświadczenia formułowane są na bazie dokumentów Fundacji oraz 

wiedzy pozyskanej od poprzedniego Prezesa Fundacji.

Załączniki Nr 3, 5 i 6 do protokołu
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W związku z podjętymi w dniu 31 lipca 2016 roku przez Radę Fundacji Uchwałami nr 5/2016 

i 6/2016 dotyczącymi odwołania z funkcji Prezesa Pana Michała Bojanowskiego i powołania 

na tę funkcję Pana Kamila Mikiszewa kontrolującym przedłożono datowany na 6 sierpnia 2016 

roku stosowny wniosek Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych kierowany 

do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.

Załącznik Nr 32 do protokołu

W sytuacji opisanej powyżej należy zauważyć, że co prawda ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) nie wskazuje wprost, w jakiej formie 

zapadają decyzje zarządu fundacji, pomocniczo należy jednak posłużyć się treścią art. 13 tej 

ustawy, który zawiera, kierowane do właściwego ministra lub starosty, uprawnienie 

wystąpienia do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności 

z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może 

jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia 

sprawy. Nieuzasadnione, z punktu widzenia celu tej regulacji, byłoby różnicowanie uprawnień 

kontrolno-nadzorczych względem działalności fundacji w zależności od liczby członków jej 

zarządu. Niezależnie zatem, czy decyzja została podjęta przez zarząd jednoosobowy, czy też 

przez wieloosobowy, może stać się ona przedmiotem kontroli sądowej. Skoro ustawodawca 

posługuje się pojęciem uchwały względem decyzji podejmowanych przez organ fundacji, 

uzasadnione jest twierdzenie, że taką formę powinny one przybierać, niezależnie od 

słownikowego znaczenia pojęcia „uchwała” i jego zwyczajowego stosowania względem 

oświadczeń organów kolegialnych. Należy zatem uznać, w oparciu o treść art. 13 ustawy o 

fundacjach, że formą, w jakiej podejmowane są decyzje dotyczące działalności fundacji przez 

zarząd, jest uchwała, niezależnie od braku możliwości i potrzeby stosowania czynności 

towarzyszących jej podjęciu w przypadku organów kolegialnych, takich jak powiadomienie 

o posiedzeniach, zaznaczanie obecności, przeprowadzanie głosowania, sporządzanie protokołu 

z posiedzenia i listy obecności.

Powyższe należy odnieść także do kwestii obowiązku dokumentowania treści 

oświadczenia woli zarządu fundacji. Zastosowane przez ustawodawcę pojęcie uchwały 

wskazuje na konieczność jej uzewnętrznienia w taki właśnie sposób -  w formie aktu woli 

organu fundacji, a nie w postaci jakiegokolwiek dorozumianego zachowania się osoby 

powołanej w skład tego organu. Skoro oświadczenia takie mają podlegać kontroli, czy 

to w trybie ustawy o fundacjach, czy to w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie, istotne jest, aby kontrolujący mógł się zapoznać z ich treścią. Wtórna 

informacja ustna, pochodząca od pracowników podmiotu kontrolowanego, czy też członka 

zarządu fundacji, na temat treści oświadczenia, jakie złożył organ fundacji, nie ujawnia woli 

tego organu w sposób dostateczny względem podmiotów zewnętrznych (kontrolujących), 

a ponadto niesie ryzyko zniekształcenia pierwotnie zapadłego ustalenia. Dla przejrzystości 

działalności Fundacji konieczne jest zatem udokumentowanie, jakiej treści decyzje 

podejmował zarząd.

Działalność Rady ..Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych”.

W kontrolowanym okresie Rada Fundacji składała się z trzech członków. W 2015 roku Rada 

Fundacji odbyła posiedzenie w dniu 10 czerwca przy obecności wszystkich członków Rady. 

Z działalności organu nadzoru kontrolującym przedstawiono kopie następujących Uchwał: 

nr 1 /2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych za rok 2014, nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego Fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych za rok 2014, 

nr 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Bojanowskiemu prezesowi 

fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, nr 4/2015 w sprawie udzielenia 

absolutorium panu Rafałowi Lipskiemu członkowi fundacji Instytut Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych i nr 5/2015 w sprawie wykorzystania przez Fundację Instytut Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych nadwyżki powstałej w wyniku prowadzonej działalności w roku 

obrotowym 2014. Uchwały zostały podpisane przez trzech członków Rady Fundacji, jednak 

nie ma wskazanej osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego organu. Jest to istotne w świetle 

zapisu § 19 ust. 3 statutu Fundacji, który w szczególnych przypadkach głosowania wskazuje 

na przeważający głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Załącznik od Nr 7 do 11 do protokołu

W roku 2016 Rada Instytutu odbyła dwa posiedzenia w dniach: 30 maja i 31 lipca. 

Kontrolującym przedstawiono również następujące kopie Uchwał Rady Fundacji z dnia 

30 maja 2016 r.: nr 1 /2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych za rok 2015, nr 2/2015 (w oznaczeniu roku jest 

pomyłka powinien być rok 2016) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

Fundacji Zarządu Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych za rok 2015, nr 3/2016 

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Bojanowskiemu- Prezesowi Zarządu 

Fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, nr 8/2016 w sprawie wykorzystania



przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych nadwyżki powstałej w wyniku 

prowadzonej działalności w roku obrotowym 2015 oraz nr 5/2016 w sprawie odwołania 

z funkcji Prezesa Zarządu Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Pana Michała 

Bojanowskiego. Według oświadczenia z dnia 30 września 2016 roku Prezesa Fundacji Pana 

Kamila Mikiszewa w Uchwale o numerze 8/2016 z dnia30 maja2016 roku zaistniała oczywista 

omyłka pisarska. Właściwym numerem tej Uchwały jest numer 4/2016. Kontrolującym 

przedstawiono również uchwały z posiedzenia z dnia 31 lipca br. o następujących numerach: 

6/2016 w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych Pana Kamila Mikiszewa oraz 7/2016 w sprawie powołania na funkcj ę Prezesa 

Zarządu Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Pana Kamila Mikiszewa, w której 

Rada Fundacji podjęła decyzję o zatrudnieniu jako Prezesa Fundacji Pana Kamila Mikiszewa 

i ustaleniu jego wynagrodzenia. Uchwały zostały podpisane przez trzech członków Rady 

Fundacji, jednak nie ma wskazanej osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego organu kontroli.

Załącznik Nr 12 do 19 do protokołu

4. Zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy

W trakcie kontroli, na podstawie analizy ustalono, Ze w § 15 Statutu Fundacji „Instytutu 

Wsparcia Organizacji Pozarządowych znajdują się następujące zapisy:

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

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

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

W Statucie brakuje natomiast definicji pojęcia „osób bliskich” wykorzystywanego

w powyższych zapisach.

Załącznik nr 4 do protokołu

Oświadczenia członków organów Fundacji

Kontrolującym przedstawiono kopię oświadczenia z dnia 1 sierpnia 2016 roku Pana Kamila 

Mikiszewa -  Prezesa Zarządu Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, o tym, że nie 

pozostaje z członkami organu nadzoru i kontroli w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej - art. 20 ust.l pkt 4 lit. a 

ustawy, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe - art. 20 ust.l pkt 5 ustawy.
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Załączniki nr 20 do protokołu

Kontrolującym przedstawiono także kopie oświadczeń członków Rady Fundacji: Pana 

Przemysława Klusika, Pana Wojciecha Wasilewskiego i Pana Krzysztofa Jarzyńskiego (z dnia 

1 sierpnia 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.l pkt 4 lit. a 

ustawy oraz, że nie byli karani za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwa skarbowe (art. 20 ust.l pkt 4 lit. b ustawy).

Załączniki nr 21 - 23 do protokołu

5. Prawidłowość korzystania przez Fundację ze świadczeń wolontariatu

Jak wynika z przedłożonego oświadczeń z dnia 23 września 2016 roku Pana Kamila Mikiszewa 

-  Prezesa Zarządu „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych”, w latach od 1 stycznia 

2015 do 30 czerwca 2016 roku, Fundacja nie zatrudniała wolontariuszy (art. 42 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Załączniki nr 24 - 27 do protokołu

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

Nabywanie przez Fundację na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości, 

korzystanie przez Fundację 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 oświadczeniami z dnia 23 września 2016 roku Pana Kamila Mikiszewa -  Prezesa 

Zarządu „Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych”, w latach od 1 stycznia 2015 

do 30 czerwca 2016 roku, Fundacja nie korzystała z możliwości wykonywania pracy przez 

osoby skierowane do odbycia służby wojskowej (art.25 ustawy), nie korzystała z nieodpłatnego 

informowania o działalności w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji (art. 26 ustawy).

Załączniki nr 28 - 29 do protokołu

W dokumencie z dnia 23 września 2016 roku Prezes Fundacji oświadczył że Fundacja 

korzystała ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych i nie korzystała ze 

zwolnienia z opłat.

Załącznik nr 30 do protokołu
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Wg oświadczenia Prezesa Fundacji z dnia 13 września 2016 roku Fundacja nie nabyła na 

szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (art. 24 ust. 2 ustawy).

Załącznik nr 31 do protokołu

Pan Kamil Mikiszew - Prezes Fundacji Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

przedstawił kontrolującym również oświadczenia dotyczące kierunku realizacji celów 

statutowych przyjęte na rok 2015, prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej 

oraz realizowania nieodpłatnej i częściowo odpłatnej działalności statutowej.

Załączniki nr 33 - 35 do protokołu

W dniu 12 października 2016 roku Pan Kamil Mikiszew -Prezes Fundacji oświadczył, że 

fundacja nie korzystała ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 

od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie Fundacja korzystała 

ze zwolnień w zakresie opłaty skarbowej i opłat sadowych.

Załącznik nr 38 do protokołu

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami dotyczącymi korzystania ze zwolnień z podatków 

i opłat Pan Kamil Mikiszew złożył w dniu 17 października oświadczenie wyjaśniające powstałe 

rozbieżności zgodnie z którym aktualne jest oświadczenie z dnia 12 października 2016 roku.

Załącznik nr 54 do protokołu

7. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Polityka Rachunkowości została przyjęta Uchwałą Zarządu Fundacji Instytut Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych (zwaną dalej: IWOP) w dniu 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 39 do protokołu

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.

11



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

pożytku publicznego. W zakładowym planie kont Fundacji zostały wyodrębnione konta 

księgowe, przypisane na działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, 

na podstawie których możliwe było uzgodnienie 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:

e konto 701-98 Przychody z 1 %,

o konto 139 Rachunek 1 % podatku, na którym ewidencjonowane były wpływy kwot 

podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

• konto 500-98 Koszty statutowe działalności odpłatnej PP 1%, na którym ujmowano 

koszty dotyczące środków finansowych z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych.

Kontrolujący stwierdzili, na podstawie przedłożonego planu kont, iż Fundacja IWOP 

nie wyodrębniła w ewidencji księgowej konta dedykowanego na promocję w zakresie 

pozyskania 1 % podatku od osób fizycznych. W związku z tym, Prezes Fundacji w dniu 

23 września 2016 r. złożył oświadczenie w tej sprawie, zgodnie z którym, cyt.:

„Fundacja nie poniosła kosztów i wydatków na promocję w zakresie zbiórki 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym nie ma zapisów na kontach księgowych 

w tym zab-esie

Załącznik nr 40 do protokołu

Obsługę księgową Fundacji IWOP prowadzi zewnętrzna firma Aston Finance Sp. z o. o, z którą -  

zgodnie z oświadczeniem Prezesa Fundacji -  została zawarta ustna umowa obowiązująca w okresie 

objętym kontrolą tj. od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia 30 czeiwca 2016 r.
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W wyniku kontroli przedłożonych dokumentów finansowo-księgowych (faktur, rachunków) 

dot. wydatkowania otrzymanych w 2015 r. środków finansowych z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych stwierdzono, iż nie zamieszczono zapisów 

potwierdzających dokonanie kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) dokument księgowy powinien zawierać co najmniej:

„ (...) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), wraz z  podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania (...) ”.

W związku z powyższym Prezes w dniu 23 i 30 września 2016 r. złożył pisemne oświadczenia, 

zgodnie z którymi, cyt.:

„ kontrola formalna i merytoryczna jednostkowych dokumentów księgowych dokonywana jest 

przez członków zarządu, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo -  księgowych; 

kontrola księgowa tych dokumentów> dokonywana jest przez pracowników zewnętrznej firm y  

obsługującej księgowość Fundacji i działającej na złecenie zarządu fundacji, zgodnie 

z instrukcją obiegu dokumentów finansowo -  księgowych; kontrolę nad działalnością Zarządu 

w rzeczonych zakresach, zgodnie ze statutem Fundacji sprawuje Rada Fundacji;

Informuję również, że w oh -esie podlegającym kontroli, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 

2016 r. zarząd miał skład jednoosobowy w osobie p. M. B., prezesa zarządu. Obsługę księgową 

Fundacji realizowało biuro Aston Finance sp. z o. o., ał. Jana Matejki 2 łok. 7, 

50-333 Wrocław”

„ organizacja w zakresie dokonywania płatności jest następująca: biuro księgowe dokonuje 

przelewów podatków i danin; członkowie zarządu dokonują pozostałe przelewy. W razie 

nieobecności, biuro księgowe i członkowie zarządu dokonują przelewów naprzemiennie 

(tzn. członkowie zarządu mogą dokonać przelewów podatków i danin, a pracownicy biura 

księgowego pozostałe przelewy /  wynagrodzenia). ”

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia. Niemniej, pozostały one bez wpływu 

na ustalenie dotyczące potwierdzenia sprawdzania dowodów księgowych 

pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym dokonanie kontroli legalności, rzetelności i prawidłowości zdarzeń gospodarczych
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odzwierciedlonych w dokumentach powinno być odpowiednio udokumentowane datą 

i podpisami osób sprawdzających.

Księgi rachunkowe w Fundacji IWOP prowadzone są z wykorzystaniem systemu 

MKsięgowa.pl, 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, z późn. zm.).

Załącznik nr 39 do protokołu

8. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Statucie, celem Fundacji jest rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, budowanie kapitału ludzkiego, pomoc w samoorganizacji, 

promocja oddolnych inicjatyw społecznych, stymulowanie budowy dobrostanu społecznego 

oraz potencjału do rozwiązywania lokalnie i w szerszej skali istniejących problemów 

społecznych, świadome kształtowanie rzeczywistości.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez kompleksową pomoc w pozyskiwaniu środków 

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego oraz darowizn, pomoc doradczą 

w postaci usług księgowych, prawnych i informatycznych, projektowanie, implementowanie 

i przeprowadzanie kampanii promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Ponadto Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zajmuje się pomocą 

w rozwoju działalności organizacji pozarządowych w zakresie użyczania, wypożyczania 

ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych, licencji i innych środków, prowadzenia akcji 

promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie działalności stowarzyszeń, fundacji, 

innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności prowadzonych na obszarach wiejskich.

Fundacja IWOP ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 28 sierpnia 2012 r. 

we Wrocławiu sporządzonym w kancelarii notarialnej Tarkowski&Tarkowski Notariusze 

spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu.

Załącznik nr 2 i 4 do protokołu
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Zestawienie przedsięwzięć w zakresie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku 

publicznego sporządzone na podstawie sprawozdania merytorycznego jednostki za 2015 r. 

przedstawiono poniżej:

1. kompleksowa pomoc w zdobywaniu środków finansowych pochodzących z 1 % podatku 

dochodowego oraz darowizn;

2. pomoc w zdobywaniu dotacji na bieżącą działalność oraz rozliczanie otrzymanych 

dotacji;

3. pomoc w korzystaniu usług organizacji rządowych, pozarządowych, bądź prywatnych;

4. prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie działalności 

stowarzyszeń, fundacji i innowacyjnych przedsiębiorstw;

5. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 

poradnictwie pozarządowym;

6. pośrednictwo w nabywaniu usług wspomagających działalność wspieranych 

podmiotów;

7. prowadzenie szkoleń, które mają na celu zdobywanie wiedzy, informacji i technik 

niezbędnych do pełnego rozwoju podmiotu;

8. udostępnianie nowych kanałów docierania do świadomości darczyńców;

9. działalność edukacyjna i stymulacyjna rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Przychody i koszty Fundacji

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

strukturę przychodów i kosztów przedstawioną szczegółowo w poniższych tabelach.

PRZYCHODY

N r konta

W yszczególnienie

przychodów Kwota (zł)

Udział 

procentowy w 

ogólnej kwocie 

przychodów (%)

1 2 3 4

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

701-98

Przychody z 1 % 

podatku 528 923,63 98,48%

Razem  I 528 923,63 98,48%

II. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego i zrównane z nimi
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701-01, 701-03, 701-05, 701-99

Przychody z odpłatnej 

działalności 7 809,45 1,45%

Razem II 7 809,45 1,45%

III. Pozostałe przychody

760-02

Inne przychody  

operacyjne 0,90 0 ,00%

Razem III 0,90 0,00%

IV. Przychody finansowe

750-01; 750-02 Odsetki 360,76 0,07%

Razem IV 360,76 0,07%

Razem  I+II+HI+IV 537 094,74 100,00%

W 2015 r. kwota 528 923,63 zł, tj. 98,48% ogółu przychodów Fundacji stanowiła przychody 

z tytułu wpływów kwot 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody z 1 % zostały 

zaksięgowane na koncie analitycznym do konta 701, natomiast wpływy środków 

w łącznej wysokości 528 628,23 zł zaksięgowano na rachunku bankowym właściwym 

dla wpływów z 1% - 139 Przychody 1%. Pozostała kwota z 1 % podatku w łącznej wysokości 

295,40 zł -  z uwagi na fakt, iż została przekazana przez Urząd Skarbowy na rachunek bieżący 

Fundacji prowadzony w IDEA BANKU, zamiast na rachunek dedykowany dla 1 % wskazany 

na przedłożonej do kontroli kserokopii formularza NIP -  8 - została zaksięgowana na koncie 

130 Rachunek IDEA. W związku z powyższym Prezes Fundacji IWOP złożył w dniu 

23 września 2016 r. pisemne oświadczenie, cyt.:

„Fundacja nie zna przyczyny, dla wpłaty tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

w wys. 295,40 zł, która została przełana przez urząd skarbowy na konto inne 

niż wskazane przez Fundację w odpowiednim zgłoszeniu (...).

(...) W załączeniu zgłoszenie rachunku do przekazywania 1% podatku do urzędu skarbowego 

z dn. 22 stycznia 2015 r. Po tej dacie numer rachunku do przekazania 1% podatku nie był 

modyfikowany. ”

Kwoty na kontach 701, 139, 130 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 Mksięgowa.pl „Zestawienie księgowań na kontach -  130, 139, 

701-98 [Data wydruku: 22-09-2016; 13-10-2016],
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Kwoty środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zakwalifikowane 

w całości do przychodów działalności nieodpłatnej.

Pozostałą część, tj. odpowiednio 1,45% i 0,07% przychodów osiągniętych przez Fundację 

IWOP w 2015 r. stanowiły przychody z tytułu realizacji działalności odpłatnej pożytku 

publicznego w łącznej wysokości 7 809,45 zł, w tym: darowizny otrzymane (250,00 zł), dopłaty 

uczestników projektu pn. OK System (3 376,41 zł), przychody z lat ubiegłych (4 183,04 zł) 

oraz przychody finansowe w wysokości 360,76 zł z tyt. uzyskanych odsetek bankowych.

Załącznik nr 40, 41 i 42 do protokołu

KOSZTY

Nr konta W yszczególnienie kosztów Kwota (zł)

Udział procentowy  

w ogólnej kwocie 

kosztów (%)

1 2 3 4

I. Pozostałe koszty operacyjne

500

K oszty statutowej działalności 

odpłatnej 57 429,30 94 ,98%

500-98

K osz ty  sta tu tow e działalności 

odpłatnej PP 57 429 ,30 94 ,98%

Razem  I 57 429,30 94,98%

II. Koszty ogólnego zarządu

550 K oszty adm inistracyjne 3 036,84 5%

550-02 U sług i obce 1 589,84 3%

550-03 Poda tk i i opłaty 187,00 0%

550-06

P ozosta łe  koszty  

adm in istracy jne 1 260,00 2%

R azem  II 3 036,84 5%

III. Koszty finansowe

761-02 Inne koszty operacyjne 0,24 0%

Razem  III 0,24 0%

Razem  I+II+U I 60 466,38 100%

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji za 2015 r. stanowiły prawie 95%

ogółu kosztów (57 429,30 zł). W grupie kosztów z tytułu prowadzonej działalności odpłatnej

pożytku publicznego, największy udział miały koszty ponoszone na wynagrodzenia z tytułu
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zawartych umów cywilnoprawnych (50 656,00 zł) oraz z tytułu umów z biurami rachunkowymi 

wspierającymi IWOP w projekcie „PITax.pl dla OPP” (5 362,73 zł). 5% kosztów ogółem 

stanowiły koszty ogólnego zarządu, w tym koszty reklamy AdWords, opłat skarbowych, usług 

księgowych.

Załącznik nr 40 i 42 do protokołu

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

W yszczególnienie Kwota (zł)

Przychody ogółem 537 094,74

Koszty ogółem 64 664,72

W ynik finansowy 472 430,02

Coszty ponoszone ze środków 1%

Kontrolą objęto wszystkie dokumenty księgowe ujęte w ewidencji księgowej za 2015 r. 

i 2016 r. -  41 dokumentów wraz z niezbędnymi załącznikami - na łączną kwotę 307 452,07 zł 

sfinansowaną z wpływów z 1% podatku, co stanowi 58,16% kwoty przekazanej Fundacji 

w 2015 r. z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Koszty pokryte z wpływów 

z 1%, w ramach dokumentów dobranych do kontroli za 2015 r. wyniosły 57 429,30 zł 

(27 dokumentów), natomiast za 2016 r. wyniosły 250 022,77zł (14 dokumentów).

W toku kontroli ustalono, iż środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Fundacja - w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. - wydatkowała 

na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „PITax.pl dla OPP”, w tym kosztów:

I. zakupu licencji PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o -  440 000,00 zł

II. wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych dla osób współpracujących z 

Instytutem w ramach projektu PITax.pl -  50 656,00 zł,

III. wynagrodzeń dla biur rachunkowych wspierających projekt „PITax.pl dla OPP” -  

5 362,73 zł,

IV. zakupu licencji od firmy Formasoft -  2 607,32 zł.

Koszty zakupu licencji PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o

Fundacja zawarła w dniu 01 kwietnia 2015 r. umowę z firmą PITax sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 440 000,00 zł, która została aneksowana w dniu
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28 grudnia 2016 r. Przedmiotem umowy było nawiązanie współpracy przy współtworzeniu 

projektu pod nazwą „PITax.pl dla OPP”.

W związku z zawartą umową firma PITAX zobowiązała się do udostępnienia na rzecz IWOP 

majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do każdego narzędzia wspierającego 

zbiórkę 1 % podatku dochodowego.

Fundacja IWOP rozpoczęła w 2015 r. działania w zakresie sztandarowego projektu „PITax.pl 

dla OPP” wspierający organizacje pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku 

dochodowego od osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym projekcie. Wskazany 

wyżej projekt oparty został na współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki 

sp. z.o.o, która w ramach umowy dostarczała oprogramowanie, narzędzia, wiedzę 

oraz bieżącą obsługę organizacji wspieranych przez IWOP. Organizacje pożytku publicznego, 

które przystąpiły do projektu „PITax.pl dla OPP” w ramach wsparcia otrzymywały m.in.:

1. dostęp do usługi wsparcia w wypełnieniu formularzy podatkowych PIT poprzez 

przeglądarkę internetową skonfigurowaną, w taki sposób, że po wejściu do systemu 

ze specjalnie dla organizacji spreparowanego odnośnika dotyczącego podpowiedzi 

do przekazania 1 % dla konkretnej organizacji;

2. wizytówkę organizacji w katalogu organizacji sugerowanych do przekazania 1 % 

w katalogu dostępnym na stronie www.pitax.pl;

3. zbiór formularzy PIT z wypełnionym polem KRS danej organizacji do swobodnego 

wykorzystania przez OPP;

4. okresowe mailingi z informacjami o ważnych zmianach organizacyjnych i prawnych 

dla organizacji pożytku publicznego, rekomendacjach dotyczących efektywności 

zbiórki 1 % informacjach o inicjatywach IWOP.

W ramach umowy do kontroli przedłożono fakturę nr 01/12/15 z dnia 31 grudnia 2015 r. 

na kwotę 541 200,00 zł [brutto], która obejmowała zaliczkowe płatności na zakup licencji 

„PITax.pl dla OPP” w łącznej wysokości 467 000,00 zł [brutto]. Zestawienie poszczególnych 

płatności dokonanych na podstawie faktury przedstawia poniższa tabela:

D ata
fak tu ry

Term in
płatności

Data
dokonania

zapłaty

N r
fak tury Opis faktury K w ota BRUTTO Kwota NETTO

23-06-2015 23-06-2015 23-06-2015 01/06/15/ZAL Zaliczka na 
zakup licencji

12 300,00 10 000,00

28-07-2015 28-07-2015 28-07-2015 01/07/15/ZAL Zaliczka na 
zakup licencji

295 000,00 239 837,40

01-10-2015 01-10-2015 01-10-2015 01/10/15/ZAL Zaliczka na 
zakup licencji

123 700,00 100 569,11
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05-11-2015 06-11-2015 05-11-2015 01/11/15/ZAL Zaliczka na 
zakup licencji

36 000,00 29 268,29

Razem 467 000,00 379 674,80

Termin płatności pozostałej kwoty w wysokości 74 200,00 zł wskazany na ww. fakturze 

upływał w dniu 07 stycznia 2016 r. Zapłaty dokonano 07 września 2016 r., tj. 8 miesięcy 

po terminie.

Załącznik nr 43 do protokołu 

Koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych

Fundacja IWOP w badanym okresie tj. w 2015 r. i w 2016 r. poniosła wydatki w łącznej 

wysokości 79 482,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących wynagrodzeń z tytułu zawartych 

umów o dzieło, w tym:

1) Umowa z dnia 16 maja 2015 r. na kwotę 11 291,00 zł, której przedmiotem było:

a) stworzenie oprawy graficznej oraz kampanii informacyjnych związanych z projektem 

udostępniania narzędzi wspomagających zbieranie 1 % dla organizacji pozarządowych

b) stworzenie scenariuszy testowych dla wybranych komponentów systemu PITax.pl.

2) Umowa z dnia 01 września 2014 r. na kwotę 12 000,00 zł wraz z  aneksem zawartym 

w dniu 30 łipca 2015 r., na mocy którego wynagrodzenie zostało pomniejszone 

o 100,00 zł, której przedmiotem było stworzenie ofert fundacji w zakresie wspomagania 

organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu 1 % podatku dochodowego.

3) Umowa z dnia 02 stycznia 2015 r. na kwotę 3 900,00 zł, której przedmiotem było stworzenie 

elementów testów akceptacyjnych aplikacji PITax.pl Łatwe podatki.

4) Umowa z dnia 16 maja 2015 r. na kwotę 28 680,00 zł, której przedmiotem było stworzenie 

zautomatyzowanej wersji testów akceptacyjnych dla systemu PITax.pl Łatwe podatki, 

w tym wersji PITax.pl Łatwe podatki dla Windows.

5) Umowa z dnia 16 maja 2015 r. na kwotę 13 840,00 zł netto której przedmiotem było 

stworzenie strategii testowej oraz inicjujących skryptów testowych dla testów 

akceptacyjnych z przeprowadzenia testów dla systemu PITax.pl Łatwe podatki, w tym 

wersji PITax.pl Łatwe podatki dla Windows.

6) Umowa z dnia 02 lutego 2015 r. na kwotę 3 000,00 zł której przedmiotem było stworzenie 

elementów testów akceptacyjnych aplikacji PITax.pl Łatwe podatki.
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7) Umowa z dnia 02 stycznia 2015 r. na kwotę 3 900,00 zł której przedmiotem było stworzenie

elementów testów akceptacyjnych aplikacji PITax.pl Łatwe podatki.

8) Umowa z dnia 05 stycznia 2016 r. na kwotę 3 800,00 zł której przedmiotem było 

opracowanie strategii dla marketingu efektywności na sezon 1 stycznia -  30 kwietnia 2016 

r. oraz weryfikacja jej wykonania.

Ad. 1

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 09 grudnia 

2015 r. Zgodnie z zapisami § 1 pkt. 2 umowy (...) "Wynagrodzenie płatne jest na podstawie 

rachunku wystawionego w dniu oddania/przyjęcia dzieła, przy czym zleceniobiorca będzie 

wystawiał rachunki zaliczkowe na kwoty cząstkowe w obustronnie ustalonych terminach -  

adekwatne do rzeczywistych postępów prac nad realizacją zleconego dzieła 

Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca wystawił 5 rachunków na łączną kwotę 11 291,00 zł 

[butto], przedstawionych w poniżej tabeli:

D ata
rachunku

cząstkowego

Term in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

K wota
NETTO

03-07-2015 17-07-2015 15-07-2015 2 637,00 1 318,50 237,00 2 400,00

31-08-2015 14-09-2015 07-09-2015 2 308,00 1 154,00 208,00 2 100,00

16-10-2015 30-10-2015 26-10-2015 2 308,00 1 154,00 208,00 2 100,00

16-11-2015 30-11-2015 16-11-2015 2 308,00 1 154,00 208,00 2 100,00

08-12-2015 22-12-2015 *26-01-2016 1 730,00 865,00 156,00 1 574,00

Razem 11291,00 5 645,50 1 017,00 10 274,00

W przypadku jednego rachunku na kwotę 1 730,00 zł zapłaty wynagrodzenia dokonano 

po terminie wskazanym na rachunku, tj. w 26 styczniu 2016 r.

W związku z powyższym Prezes IWOP złożył w dniu 04 października 2016 r. pisemne 

wyjaśnienia, zgodnie z którym, cyt.:

„ Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia dlap. (...) wynikało z braków w dostarczonym dziele 

(np. poprawa jakości stworzonych elementów graficznych). Po usunięciu wad dzieło zostało 

przyjęte, co zostało potwierdzone dokonaniem przelewu. ”

Kontrolujący uznali powyższe wyjaśnia za wystarczające.

Wypłaty wynagrodzeń na podstawie 4 pozostałych rachunków dokonano w terminach 

wskazanych na przedmiotowych rachunkach, co kontrolujący stwierdzili na podstawie 

przedłożonych do kontroli potwierdzeniach wykonania przelewów.
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Ad. 2

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 30 czerwca 

2015 r. Zgodnie z zapisami § 1 pkt. 2 umowy (...)’’Wynagrodzenie płatne jest na podstawie 

rachunku wystawionego w dniu oddania/przyjęcia dzieła, przy czym złeceniobiorca będzie 

wystawiał rachunki zaliczkowe na kwoty cząstkowe w obustronnie ustałonych terminach -  

adekwatne do rzeczywistych postępów prac nad realizacją zleconego dzieła”. W dniu 30 lipca 

2015 r. do przedmiotowej umowy zawarto aneks na mocy którego wynagrodzenie zostało 

pomniejszone o 100,00 zł. W związku z zawartą umową zleceniobiorca wystawił w dniu 

01 lipca 2015 r. rachunek na kwotę 11 900,00 zł, przedstawiony w poniższej tabeli:

D ata
rachunku

cząstkowego

Term in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

K oszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

01-07-2015 15-07-2015 20-07-2015 11 900,00 5 950,00 1 071,00 10 829,00

Zapłaty wynagrodzenia dokonano w dniu 20 lipca 2015 r., tj. 5 dni po terminie wskazanym 

na rachunku.

Podkreślić należy, iż aneks o którym mowa powyżej zawarty został po dniu, w którym 

wystawiono rachunek na kwotę 11 900,00 zł. Ponadto, zapłaty wynagrodzenia dokonano 

w wysokości 10 920,00 zł [netto] wynikającej z kwoty wynagrodzenia wskazanego 

w przedmiotowej umowie. Zgodnie z przedłożonym rachunkiem wynagrodzenie powinno 

zostać wypłacone w kwocie 10 829,00 zł [netto] -  różnica 91,00 zł. W myśl zapisów aneksu 

Zleceniobiorca zobowiązał się do niezwłocznego zwrotu nadpłaconej kwoty na konto bankowe 

IWOP - zwrotu dokonano w dniu 14 grudnia 2015 r. W związku z powyższym Prezes IWOP 

złożył w dniu 12.10.2016 r. następujące oświadczenie, cyt.:

„aneks dot. wysokości wynagrodzenia został zawarty z uwagi na błąd w wysokości 

wynagrodzenia wpisanej na pierwotnej umowie - omyłkowo na podstawie umowy, a nie 

rachunku, który został wystawiony na prawidłową kwotę. Data zawarcia aneksu w formie 

pisemnej wynika z terminu sporządzenia dokumentacji. Wolą stron było od początku zawrzeć 

umowę na kwotę taką ja k  po korekcie wynikającej z aneksu stąd rachunek do umowy został 

wystawiony na taką kwotę. Opóźnienie w wypłacie mogło być spowodowane niedyspozycją 

prezesa, który był odpowiedzialna za wypłatę własnego wynagrodzenia. ”

22



Kontrolujący przyjęli oświadczenie, jednakże pozostało ono bez wpływu na ustalenia 

dotyczące dokonania płatności w kwocie wyższej niż wskazana na rachunku 

oraz wystawienia rachunku na kwotę wskazaną w aneksie zawartym po dniu wystawienia 

rachunku.

Ad. 3

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 31 maja 2015 r. 

Zgodnie z zapisami § 1 pkt. 2 umowy: „ (...) wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku 

wystawionego w dniu oddania/przyjęcia d z i e ł a W dniu 29 maja 2015 r. zleceniobiorca 

wystawił rachunek na kwotę 3 900,00 zł przedstawiony w poniższej tabeli:

D ata
rachunku

cząstkowego

Term in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

29-05-2015 29-08-2015 20-08-2015 3 900,00 1 950,00 351,00 3 549,00

Zapłaty dokonano gotówką w dniu 20 sierpnia 2015 r. tj. w terminie wynikającym 

z przedmiotowego rachunku [termin płatności: w ciągu 90 dni], co kontrolujący potwierdzi 

na podstawie pokwitowania przyjęcia wynagrodzenia przez zleceniobiorcę.

Ad. 4

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie 

do 15 maja 2016 r. Na podstawie § 1 pkt. 2 umowy: „ (...) wynagrodzenie płatne 

je st na podstawie rachunku wystawionego w dniu oddania/przyjęcia dzieła, przy czym 

zleceniobiorca będzie wystawiał rachunki zaliczkowe na kwoty cząstkowe w obustronnie 

ustalonych terminach -  adekwatne do rzeczywistych postępów prac nad realizacją zleconego 

d z i e ł a Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca wystawił 10 rachunków na łączną kwotę 

28 680,00 zł [brutto], które zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

D ata
rachunku

cząstkowego

Term in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

03-07-2015 17-07-2015 15-07-2015 2 637,00 1 318,50 237,00 2 400,00

31-08-2015 14-09-2015 07-09-2015 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-10-2015 30-10-2015 26-10-2015 3 187,00 1 593,50 287,00 2 900,00

16-11-2015 30-11-2015 16-11-2015 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-12-2015 30-12-2015 16-12-2015 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-01-2016 30-01-2016 18-01-2016 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-02-2016 01-03-2016 22-02-2016 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-03-2016 30-03-2016 16-03-2016 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00
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16-04-2016 30-04-2016 18-04-2016 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

16-05-2016 30-05-2016 16-05-2016 2 857,00 1 428,50 257,00 2 600,00

Razem 28 680,00 14 340,00 2 580,00 26 100,00

Fundacja dokonała wypłat wynagrodzeń w terminach wskazanych na przedmiotowych 

rachunkach, co kontrolujący stwierdzili na przedłożonych do kontroli potwierdzeniach 

wykonania przelewów.

Ad. 5

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 15 lutego 2016 

roku. Na podstawie § 1 pkt. 2 umowy: „ (...) wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku 

wystawionego w dniu oddania/przyjęcia dzieła, przy czym zleceniobiorca będzie wystawiał 

rachunki zaliczkowe na kwoty cząstkowe w obustronnie ustalonych terminach -  adekwatne do 

rzeczywistych postępów prac nad realizacją zleconego dzieła

Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca wystawił 2 rachunki na łączną kwotę 13 011,00 zł 

[brutto] przedstawione w poniższej tabeli:

D ata
rachunku

cząstkowego

T erm in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

31-08-2015 14-09-2015 07-09-2015 4 000,00 2 000,00 360,00 3 640,00

15-02-2016 29-02-2016 22-02-2015r 9 011,00 4 505,50 811,00 8 200,00

Razem 13 011,00 6 505,50 1 171,00 11 840,00

Fundacja dokonała wypłat wynagrodzeń w terminach wskazanych na przedmiotowych 

rachunkach, co kontrolujący stwierdzili na przedłożonych do kontroli potwierdzeniach 

wykonania przelewów.

Ad. 6

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 31 maja 2015 

roku. Na podstawie § 1 pkt. 2 umowy: „ (...) wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku 

wystawionego w dniu oddania/przyjęcia d z i e ł a Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca 

wystawił 1 rachunek na kwotę 3 000,00 zł:

D ata
rachunku

cząstkowego

T erm in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

29-05-2015 29-08-2015 31-08-2015 3 000,00 1 500,00 270,00 2 730,00
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Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy dokonano gotówką w dniu 20 sierpnia 2015 r., 

tj. w terminie wynikającym z przedmiotowego rachunku [termin płatności: w ciągu 90 dni], co 

kontrolujący potwierdzili na podstawie pokwitowania przyjęcia wynagrodzenia 

przez zleceniobiorcę.

Ad. 7

W ramach umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło w terminie do 31 maja 2015 r. 

Na podstawie § 1 pkt. 2 umowy: „(...) wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku 

wystawionego w dniu oddania/przyjęcia dzieła”. Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca 

wystawił 1 rachunek na łączną kwotę 3 900,00 zł:

D ata
rachunku

cząstkowego

Term in
płatności

Data dokonania 
zapłaty

K w ota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

29-05-2015 29-08-2015 20-08-2015 3 900,00 1 950,00 351,00 3 549,00

Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy dokonano gotówką w dniu 20 sierpnia 2015 r., 

tj. w terminie wynikającym z przedmiotowego rachunku [termin płatności: w ciągu 90 dni], co 

kontrolujący potwierdzili na podstawie pokwitowania przyjęcia wynagrodzenia 

przez zleceniobiorcę wystawionego w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Ad. 8

W ramach umowy cywilnoprawnej zleceniobiorca zobowiązał się wykonać dzieło na rzecz 

zleceniodawcy w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Na podstawie § 1 pkt. 2 umowy: 

„ (...) wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego w dniu 

oddania/przyjęcia dzieła, przy czym zleceniobiorca będzie wystawiał rachunki zaliczkowe 

na kwoty cząstkowe w obustronnie ustalonych terminach -  adekwatne do rzeczywistych 

postępów prac nad realizacją zleconego dzieła”. Do przedmiotowej umowy zleceniobiorca 

wystawił 1 rachunek na kwotę 3 800,00 zł [brutto]:

D ata 
rachunku  o

Term in
płatności

D ata dokonania 
zapłaty

Kwota
BRUTTO

Koszt uzyskania 
przychodu

Podatek  od 
w ynagrodzenia

Kwota
NETTO

23-05-2016 30-05-2016 25-05-2016 3 800,00 1 900,00 342,00 3 458,00

Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy dokonano przelewem w dniu 25 maja 2016 r., 

tj. w terminie wynikającym z przedmiotowego rachunku, co kontrolujący potwierdzi 

na podstawie pokwitowania przyjęcia wynagrodzenia przez zleceniobiorcę.
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Wysokość odprowadzonego podatku naliczonego od wynagrodzenia z tyt. opisanych powyżej 

umów cywilnoprawnych kontrolujący potwierdzono na podstawie przedłożonego do kontroli 

PIT-4 oraz potwierdzeń wykonania przelewów.

Dla wszystkich objętych kontrolą umów o dzieło Fundacja IWOP nie potwierdzała w formie 

pisemnej wykonania dzieła.

W związku powyższym Prezes Fundacji w dniu 30 września 2016 r. złożył oświadczenie, cyt.: 

„Potwierdzeniem wykonania umów o dzieło, zgodnie z przyjętymi przez Fundacje zasadami 

następuje poprzez przekazanie rachunku do księgowości oraz opłacenie łub zlecenie 

w rachunkowości dokonania zapłaty za dzieło ”,

Przyjęty przez Fundację sposób postępowania w zakresie potwierdzania przyjęcia dzieła 

zgodny jest z Instrukcją obiegu dokumentów finansowo -  księgowych z dnia 10 grudnia 

2014 r., w której zapisano, iż dowolny członek Zarządu przyjmuje dokument będący podstawą 

wypłaty do kontroli merytorycznej i formalnej. W przypadku uznania zasadności wydatku i 

niewnoszenia zastrzeżeń co do zakresu i jakości zrealizowanych usług/dostarczonych 

produktów, dokument przekazywany jest do księgowości w celu realizacji płatności. 

Dopuszcza się zlecenie częściowej płatności w przypadku częściowego odbioru prac. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie rDz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.; Dz.U. z 2016 r. 

poz. 239, z późn. zm.) „Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, je st w odniesieniu do działalności danego 

rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2)przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 

statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a 

w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, 

przebacza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. ”

W toku kontroli potwierdzono, iż wynagrodzenie dla osób fizycznych, z któiymi Fundacja 

IWOP zawarła umowy cywilnoprawne w 2015 r. i 2016 r. nie przekroczyło kwoty wynikającej 

z powyższego przepisu.

W dniu 23 września 2016 r. Prezes Fundacji złożył pisemne oświadczenie, cyt:

„ Członkowie zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. ”
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W toku weryfikacji przedłożonych do kontroli dokumentów finansowo -  księgowych 

potwierdzono, iż członkowie rady oraz członek zarządu Fundacji IWOP nie otrzymywali 

wynagrodzenia lub zwrotu uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.

Załącznik nr 44 do protokołu 

Koszty wynagrodzeń dla biur rachunkowych wspierających projekt PITax.pl dla OPP

IWOP w badanym okresie tj. w 2015 r. i w 2016 r. poniosła koszty na wynagrodzenia z tytułu 

zawartych umów współpracy z biurami rachunkowymi wspierającymi projekt „PITax.pl 

dla OPP”, sfinansowane z 1% podatku dochodowego w łącznej wysokości 5 362,73 zł. 

W ramach umów biura rachunkowe zobowiązały się promować ideę przekazania 1 % podatku 

na rzecz OPP wśród swoich klientów poprzez informowanie ich o możliwości przekazania 1 % 

na zaproponowaną przez IWOP organizację pożytku publicznego oraz do umieszczania na 

swojej stronie internetowej linku do strony Fundacji IWOP. Zgodnie z § 3 ust. 1 umów 

współpracy „biuro rachunkowe otrzyma wynagrodzenie za wykonanie umowy określone 

w następujący sposób: 100 zł za każde 12 zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT- 

37, PIT-38 oraz P1T-39, na których w polu KRS zostanie wpisany jeden z numerów KRS 

wskazanych przez IWOP w § 4 W myśl § 3 ust. 2 W przypadku jeśli kwota ustalona

zgodnie z zapisem ust. 1 będzie stanowiła więcej niż 0,20% podatku przekazanego 

przez Naczelników Urzędów Skarbowych podstawie (...).

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami źródłowymi kontrolujący ustalili, iż Fundacja IWOP 

w 2015 r. podpisała łącznie 11 umów na kwotę 5 362,73 zł. Zaznaczyć należy, iż niektóre 

umowy współpracy z biurami rachunkowymi miały charakter ustny, co uzasadnił Prezes 

Fundacji w poniżej przywołanym oświadczeniu, cyt.

„ Umowy były zawierane z biurami księgowymi w zakresie zachęcania klientów 

do przekazania 1 % podatku na rzecz wskazanej przez Instytut Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych organizacji. Umowy te sporadycznie miały formę wyłącznie ustną i nie miały 

form y pisemnej, co wynikało z niedokończenia procesu przesyłania wydrukowanej formy 

umowy/kontynuacji współpracy z roku poprzedniego.

Niemniej jednak zawarcie umowy w formie ustanej jest dopuszczalne przez prawo, a z uwagi 

na charakter umów i wynagrodzenia liczonego od efektu, Fundacja nie ponosiła ryzyk 

związanych z ewentualnym brakiem realizacji umowy przez kontrahenta”.

Dokumenty objęte kontrolą w ramach zawartych umów współpracy z biurami rachunkowymi 

przedstawiono w poniższej tabeli:
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D ata
fak tury

Term in
płatności

Data
dokonania

zapłaty

W ystawca
fak tu ry

Nr
faktury Opis faktury

Kwota
BRUTT

O

Kwota
NETTO

27-10-2015 26-11-2015 04-11-2015
ARTZI.NET

TOMASZ
ZIELIŃSKI

556/2015 Pomoc w zbieraniu 
funduszy 400,00 325,20

27-10-2015 26-11-2015 04-11-2015 FUH BARBARA 
JAUBEK

4/10/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

400,00 325,20

27-10-2015 26-11-2015 04-11-2015

FIRMA
RACHUNKÓW

A U SLU G I-
HANDEL

ANNA
TELEŚNICKA

64/10/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

772,92 628,39

27-10-2015 26-11-2015 10-11-2015

USŁUGI 
BIUROWE I 

RACHUNKÓW  
E AKO

326/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

100,00 81,30

28-10-2015 04-11-2015 04-11-2015

KANCELARIA
PODATKOW A

SŁAW OMIR
KLUPA

748

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych

1 461,09 1 187,88

29-10-2015 28-11-2015 04-11-2015

BIURO 
RACHUNKÓW  

E TOMASZ 
ŁUCZAK

686/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

1 230,00 1 000,00

30-10-2015 29-11-2015 04-11-2015

BIURO USŁUG 
KSIĘGOW O- 

PODATKOW Y 
CH SIGMA 
WASZAK 

ANNA

429/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

860,16 699,32

30-10-2015 29-11-2015 18-11-2015 ARIS IRENA 
DYBAŁ 130/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

52,06 42,33

04-11-2015 18-11-2015 04-11-2015
ASTON 

FINANCE SP. Z 
O.O.

720111010
75

Pomoc w zbieraniu 
funduszy 153,58 124,86

05-11-2015 05-12-2015 10-11-2015

BIURO 
RACHUNKÓW  

E EWA 
ZWIERZCHOW  

SKA

1/U.2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych (OPP)

216,54 
(0,00 zl VAT)

13-11-2015 13-12-2015 18-11-2015

BIURO 
RACHUNKÓW  

E ELIXIR 
MIRELLA 

WIŚNIOW SKA

827/2015

Pomoc w zbieraniu 
funduszy na rzecz Instytutu 

Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych 

(Organizacja Pożytku 
Publicznego)

900,00 731,71

Razem 6 546,35 5 362,73
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W dniu 12 października 2016 r. Prezes Fundacji przedłożył pisemne oświadczenie dotyczące 

wynagrodzeń wypłaconych biurom rachunkowym wspierającym ideę przekazania 1 % podatku 

na rzecz OPP, zgodnie z którym, cyt.:

„wynagrodzenia dla biur księgowych zostały skalkulowane zgodnie z zapisami zawartych 

umów, tj. wynagrodzenie dla biur nie przebaczało 20% zebranej kwoty 1% podatku 

przekazanego przez podatników dzięki staraniom danego biura

Załącznik nr 45 do protokołu

Koszty zakupu licencji od firmy Formasoft

W związku zawartą ustną umową z firmą FORMASOFT sp. z o. o, sp. k. Fundacja w 2015 r. 

i 2016 r. poniosła koszty związane z zakupem licencji na program komputerowy PIT FORMAT 

w łącznej wysokości 2 607,32 zł [netto]. Przedmiotowa licencja była wykorzystana do 

porównania efektywności i pozyskiwania 1 % podatku pomiędzy PIT FORMAT 

oraz programem PITax.Łatwe podatki. Do kontroli przedłożono faktury na Udzielenie licencji 

na program komputerowy PITFORMAT, które zostały zestawione w poniższej tabeli.

Data
wystawienia

fak tury

Term in
płatności

D ata
dokonania

zapłaty

N r
faktury Opis fak tu ry Kwota

BRUTTO
Kwota

NETTO

26-01-2015 - 23-01-2015 35/01
Udzielenie licencji na 
program komputerowy 

PITFORM AT2014
1 735,00 1 410,57

07-01-2016 - 05-01-2016 0006/01/OPP
Udzielenie licencji na 
program komputerowy 

P1TFORMAT2015
1 472,00 1 196,75

Razem 3 207,00 2 607,32

Załącznik nr 46 do protokołu

W toku kontroli ustalono, iż płatności ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych Fundacja dokonywała z rachunku bieżącego, po uprzednim przelaniu 

środków z rachunku dedykowanego dla wpływów z 1%. W związku z przedmiotowym 

ustaleniem Prezes Fundacji w dniu 12 października 2016 r. oświadczył, cyt.:

„Fundacja dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami Fundacji, w szczególności 

przelewając kwoty z rachunku, na który urzędy skarbowe przelewały 1% podatku, ponieważ 

rachunek ten został wyznaczony do zbiórki 1% podatku i je st rachunkiem oszczędnościowym, a 

nie bieżącym, w związku z czym przyjęto założenie organizacyjne, że nie będzie służył on 

do wypłat poza rachunki Fundacji (które to założenie zostało w drodze omyłki raz 

nie zrealizowane, kiedy jeden z przelewów został dokonany bezpośrednio na konto p. B)

Załącznik nr 40 do protokołu
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Wnioski w zakresie wydatkowania kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja IWOP środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 

od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przeznaczyła na realizację projektu „PITax.pl 

dla OPP”, w tym pokrycie kosztów potrzebnych licencji, usług oraz wynagrodzeń.

Mając na względzie zasadność sfinansowanego ze środków przyznanych z 1 % podatku 

ww. projektu kontrolujący poprosili Prezesa Fundacji o uzasadnienie wyboru głównego 

kierunku działania w zakresie realizacji zadań statutowych. W dniu 30 września 2016 r. Prezes 

Fundacji wyjaśnił, cyt.:

„ Wybór głównego kierunku realizacji zadań statutowych (wsparcie organizacji w zbiórce 1% 

podatku dochodowego), był wynikiem przeprowadzonych badań, obejmujących rozmowy 

z kilkoma tysiącami organizacji; Wyniki tych badań jednoznacznie wskazały, że spośród 

proponowanych kierunków wsparcia najbardziej pożądanym jest wsparcie w zbiórce 1% 

podatku. W związku z tym, Fundacja zdecydowała się na stworzenie we współpracy z firmą  

PTTax.pl Łatwe podatki sp. z  o. o. projektu “PITax.pl dla OPP”. Z uwagi na koszty, systemowy 

i masowy charakter podjętego projektu, który obejmuje zasięgiem przygotowanie narzędzi dla 

wszystkich uprawnionych do zbiórki 1% podatku organizacji, pochłania 

on większość środków organizacji.

Jednocześnie wyjaśniam, że z uwagi na skalę projektu konieczne było sprawdzenie jakości 

i kompletności zamówionego w firmie PITax.pl Łatwe podatki sp. z o. o. zlecenia. W związku 

z tym konieczne było zamówienie opracowania i przeprowadzenia testów akceptacyjnych 

pozwalających na kontrolę jakości i kompletności usług i produktów dostarczanych 

przez kontrahenta w ramach umowy. ”

Załącznik nr 43 do protokołu

Podsumowując opisane kierunki działań Fundacji w zakresie wydatkowania środków 

pochodzących z 1 % podatku dochodowego kontrolujący potwierdzili, że były one zgodne 

z działalnością statutową opisaną w § 11 Statutu [tekst jednolity ze zmianami wniesionymi 

Uchwałą Rady Fundacji Nr 5/2014 dn. 07 listopada 2014 r. i z wcześniejszymi zmianami].

Załącznik nr 4 do protokołu

9. Sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

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
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sprawozdania finansowego -  odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku 

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

podstawowego.

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.

Uchwałą Rady Fundacji nr 5/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykorzystania 

przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych nadwyżki powstałej w wyniku 

prowadzonej działalności w roku obrotowym 2014 podjęto decyzję o przeznaczeniu nadwyżki 

przychodów nad kosztami na zwiększenie przychodów statutowych roku następnego.

Wynik finansowy Fundacji za 2014 r. ustalono na poziomie 4 183,04 zł. Przedmiotowa kwota 

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

netto za rok obrotowy; Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

Uchwałą Rady Fundacji nr 8/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wykorzystania 

przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych podjęto decyzję, iż nadwyżka 

przychodów nad kosztami powstała w wyniku prowadzonej działalności w roku 2015 zwiększy 

przychody statutowe roku następnego.

Załącznik nr 50 i 52 do protokołu

10. Zgodność danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych 

i merytorycznych z wykorzystania środków objętych kontrola z dokumentacją źródłowa.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami przywołanej powyżej ustawy o rachunkowości dla organizacji 

pozarządowych, tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej 

jeżeli organizacja nie podejmie decyzji (uchwały) o sporządzaniu sprawozdania finansowego 

wg kategorii mikro, to jest zobligowana sporządzić sprawozdanie finansowe tak jak duża firma 

(makro).

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. sporządzone zostało 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).
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Bilans

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

do danych wynikających z ewidencji księgowej Fundacji (wydruk z systemu mKsiegowa.pl 

2.11.6 pn. „Zestawienie Obrotów i Sald Ksiąg Pomocniczych za okres od 01-01-2015 

do 31 12- 2015- [Data wydruku: 03-10-2016]”). Wyniki przedmiotowej analizy obrazuje 

poniższa tabela:

AKTYW A Stan na koniec 
roku bieżącego

Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego

Nr Konta Różnica

Aktywa trwałe 0 0

W artości n iem ateria lne i 
p raw ne

0 0 0,00

R zeczow e ak tyw a trw ałe 0 0 0,00

N ależności d ługo term inow e 0 0 0,00

Inw estycje  d ługoterm inow e 0 0 0,00

D ługo term inow e rozliczen ia  
m iędzyokresow e

0 0 0,00

Aktywa obrotowe 549 604,46 549 604,46
200  01025 ,200  01029,220-02 , 

201 01320, 201 0 1 3 ,2 2 2 -1 ,
201 01299,100 ,131 ,139 ,640-01

0,00

N ależności
k ró tko term inow e

0,00

N ależności od pozostałych  
jed n o s tek

0,00

z  ty tu łu  dostaw  i usług  o 
okresie spłaty:

0,00

do 12 m iesięcy 600,00 600,00 200  01025;200  01029 0,00

z ty tu łu  podatków , dotacji, 
ceł, ubezp ieczeń  
spo łecznych  i zd row otnych  
oraz  innych św iadczeń

29 664,00 29 664,00 220-02 0,00

inne
73 514,99 73 514,99

201 01320, 201 013,222-1 , 
201 01299

0,00

Inw estycje
k ró tko term inow e

445 825,47 445 825,47 100,131,139,640-01 0,00

K ró tko term inow e ak tyw a 
finansow e

0,00

środki p ien iężne  i inne 
ak tyw a p ien iężne

0,00

środk i p ien iężne  w  kasie i 
n a  rachunkach

5 825,47 5 825,47 100,131,139 0,00

K ró tko term inow e 
rozliczen ia  m iędzyokresow e

440 000,00 440  000,00 640-01 0,00

Aktywa razem 0,00
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PASYW A 549 604,46 549604,46
800,860,201 01300;

201 01306 ,220-01 ,240-002 , 
200  01057

Fundusze własne 473 430,02 473 430,02 0,00

F undusz  sta tu tow y 1 000,00 1 000,00 800 0,00

W ynik  finansow y za  rok  
obro tow y

472 430,02 472  430,02 860 0,00

N adw yżka  kosztów  nad 
przychodam i

472  430,02 472  430,02 860 0,00

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania

76 174,44 76 174,44 201 01300;201 01306, 
220-01 ,240 -002 ,200  01057

0,00

Z obow iązan ia
kró tko term inow e

76 174,44 76 174,44
201 01300;201 01306, 

220 -01 ,240 -002 ,200  01057
0,00

z  ty tu łu  dostaw  i u sług  o 
okresie  w ym agalności:

74 200,04 74 200,04 201 01300;201 01306 0,00

do 12 m iesięcy 74 200,04 74 200,04 201 01300;201 01306 0,00
z ty tu łu  podatków , ceł, 
ubezp ieczeń  i innych 
św iadczeń

1 568,00 1 568,00 220-01 0,00

inne 406,40 406 ,40 240-002 ,200  01057 0,00

Pasywa razem 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 5 825,47 zł został potwierdzony poprzez uzgodnienie sald rachunków bankowych 

na podstawie dostarczonych kontrolującym wyciągów bankowych oraz protokołu 

z inwentaryzacji kasy sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

mKsiegowa.pl 2.11.6 pn. „Zestawienie Obrotów i Sald Ksiąg Pomocniczych za okres 

od 01-01-2015 do 31-12-2015- [Data wydruku: 03-10-2016]”)”. Wyniki przedmiotowej analizy 

obrazuje poniższa tabela:

RZiS

Stan na 
koniec 
roku 

bieżącego

Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego

Nr Konta Różnica

Koszty ogólnego zarządu
3 036,84 3 036,84 5 5 0 -0 2 ,550-03;550-06 0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 036,84 -3 036,84 0,00
Pozostałe przychody  
operacyjne

0,90 0,90 760-02 0,00
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Inne p rzy ch o d y  operacy jne, w  
tym :

536 733,98 536 733,98
701-01,701 -03,701 -05 ,701- 

98 ,701-99 ,760-02
0,00

P rzychody  działalności 
statu tow ej

536 733,08 536 733,08
701 -01,701 -03,701 -05,701 - 

98 ,701-99
0,00

P ozosta łe  p rzychody  
operacy jne

0,90 0,90 760-02 0,00

Pozosta łe  koszty  operacyjne 0,00 0,00 0,00

Inne koszty operacyjne, w  
tym:

61 627,64 61 627,64 500-02 ,500-98 0,00

K osz ty  dz ia ła lności 
statu tow ej

61 627,64 61 627 ,64 500-02 ,500-98 0,00

Z ysk  (s tra ta) z  działalności 
operacyjnej

472  069,50 472 069,50 750-01 ,750-02 0,00

P rzychody  finansow e 360,76 360,76 750-01 ,750-02; 0,00

O dsetk i 360,76 360,76 750-01 ,750-02 0,00

K oszty  finansow e 0,24 0,24 761-02 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

Zyska (strata) z działalności 
statutowej

472 430 ,02 472  430 ,02 0,00

Zysk (strata) brutto 472 430,02 472 430,02 0,00

R. Zysk (strata) netto 472 430,02 472 430,02 0,00

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, iż sumy poszczególnych pozycji przychodów 

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

Sporządzone za 2015 r. sprawozdanie finansowe zawiera obligatoryjne pozycje, zgodne 

z uregulowaniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

Załącznik nr 49 do protokołu

Sprawozdanie merytoryczne

W toku kontroli ustalono, iż Fundacja IWOP w sprawozdaniu merytorycznym w grupie 

kosztów, które sfinansowane zostały z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych błędnie 

wykazała koszty poniesione na projekt pn. OK System.

W związku z powyższym Prezes Fundacji IWOP złożył w dniu 30 września 2016 r. pisemne 

oświadczenie, w którym wyjaśnił, cyt.:

Realizacja zadań statutowych w ramach działania “OK SYSTEM” spełnia cele i wypełnia 

zadania, o których mowa w §10, §11.2, §11.3, §11.9, §11.12, §11.19 Statutu Fundacji. 

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami karnety OK SYSTEM udostępniane pracownikom 

i współpracownikom stanowią narzędzia motywacji i wspierają politykę kadrową wspieranych 

organizacji.
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Jednocześnie oświadczam, że od strony księgowej koszty związane z działaniem zostały ujęte 

w sprawozdaniu finansowym, natomiast w sprawozdaniu merytorycznym zostały błędnie ujęte 

jako działania sfinansowane z 1% podatku, co miało miejsce w wyniku omyłki.

Kontrolujący przyjęli oświadczenie, jednakże pozostało ono bez wpływu na ustalenie 

dotyczące błędnego wykazania kwoty kosztów zakwalifikowanych do kosztów 

sfinansowanych z 1 % podatku.

W pozostałej części dane wykazane w sprawozdaniu były zgodne z dokumentacją źródłową.

Załącznik nr 51 i 53 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 sprawozdania finansowe 

i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 

do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania finansowe 

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

zabezpieczenia społecznego.

Sprawozdania za rok 2015 zatwierdzone zostały Uchwałami Rady Fundacji IWOP nr 1/2016 

i 2/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2015 zamieszczone zostało 

na stronie internetowej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod datą 01 czerwca 2016 r.

Fundacja IWOP wypełniła również obowiązek wynikający z art. 23 ust. 2a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczący 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 www.iwop.pl.

Załącznik nr 50 i 52 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. Dokumentowanie na bieżąco w formie dokumentów papierowych działalności organu 

zarządzającego Fundacji.
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2. Zamieszczanie na dowodach księgowych zapisów potwierdzających dokonanie kontroli 

merytorycznej i formalno-rachunkowej.

3. Dokonywanie wydatków w wysokościach i terminach wynikających z dowodów 

księgowych (faktur, rachunków) będących podstawą ich dokonania.

Zgodnie z treścią § 16 Rozporządzenia Ministra 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.

Wo j e w o d a  d o l n o ś l ą s k i

Paw eł Hreniak

Do wiadomości:
1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. Przewodniczący Rady Fundacji -  Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

we Wrocławiu
3. a/a

(f/.
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