
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i ¿-''stycznia 2017 roku

ZP-ZS.3122.139.2016.AW-3

Pan
Andrzej Kobusiński
Prezes
„AXIS Stowarzyszenie pomocy dla 
chorych po urazie rdzenia kręgowego” 
ul. Bierutowska 23 
51-317 Wrocław

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 Wojewody Dolnośląskiego o numerze 449/2016 z dnia 

20 października 2016 roku dla Pana Andrzeja Wojtkowiaka, oraz z dnia 25 października 

br. o numerach: 19 dla Pani Ewy Wrony -  Dudzik) i 20 dla Pani Renaty Polak 

przeprowadzono kontrolę doraźną w „AXIS Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie 

Rdzenia Kręgowego” mające siedzibę przy ulicy Bierutowskiej 23, 51-317 Wrocław, Nr KRS 

0000070747.

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 

działalności gospodarczej.

2. Zgodność działań organizacji z zapisami statutowymi.

3. Prawidłowość funkcj onowania organów kontroli lub nadzoru i organów zarządzaj ących 

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. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

8. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

9. Sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

10. Zgodność danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych 

i merytorycznych z wykorzystania środków objętych kontrolą z dokumentacją 

źródłową.

11. Publikacja rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

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 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1393 ze zm.).

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. 

Kontrola odbywała się w siedzibie „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po

Urazie Rdzenia Kręgowego” mającego siedzibę przy ulicy Bierutowskiej 23, 51-317 Wrocław.

Informacji podczas kontroli udzielali Pan Andrzej Kobusiński - Prezes Stowarzyszenia, 

Pani Diana Bulanda -  członek Zarządu Fundacji oraz Pani Dorota Sowa -  przedstawicielka 

Biura Rachunkowego „Coma” z Wrocławia.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli w „AXIS Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie 

Rdzenia Kręgowego” mającego siedzibę przy ulicy Bierutowskiej 23, 

51-317 Wrocław, Nr KRS 0000070747, który posiada status organizacji pożytku publicznego, 

wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości należy odnotować, że 

Stowarzyszenie w terminie 14 dni od daty otrzymania Protokołu nie wniosło do treści protokołu 

uwag, ani wyjaśnień.

1 Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej.

W Statucie Stowarzyszenia nie określono zakresu prowadzonych przez Stowarzyszenie 

rodzajów działalności, co nie jest 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 pozarządowej. Powyższe ustalenie, 

z uwagi na brak znaczącego wpływu na kontrolowana działalność jednostki, zakwalifikowano 

jako uchybienie.

Załącznik nr 3 do protokołu

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

pożytku publicznego: 1. Odpłatna działalność statutowa - nie wpisano żadnej działalności, 

natomiast w 2. Nieodpłatna działalność statutowa wymieniono działanie:

1. 85,14,A, Zabiegi fizjoterapeutyczne i usprawniające ruchowo, działalność w zakresie 

rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego.

Załącznik nr 2 do protokołu

Statut Stowarzyszenia w § 27 ust. 1 dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej, 

pod warunkiem, że dochody z działalności gospodarczej przeznaczone będą w całości 

na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Załącznik nr 3 do protokołu

2. Zgodność działań organizacji 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.
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„AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego” przedłożyło 

Statut, tekst jednolity na dzień 10 maja 2012 roku.

Według § 14 Statutu organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z § 15 Statutu, najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z § 17 Statutu powyższy organ ma następujące uprawnienia:

1. podejmowanie uchwał,

2. udzielanie absolutorium Zarządowi,

3. przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu,

4. wybór i udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,

5. wybór i odwołanie członków Zarządu,

6. przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

7. ustalenia regulaminu pracy Walnego Zebrania,

8. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd „AXIS Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego”

Zarząd Stowarzyszenia (na podstawie § 18 ust. 5 Statutu) jest wybierany i odwoływany przez 

Walne Zebranie w liczbie trzech osób na pięcioletnią kadencję. Zarząd jest organem 

wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia (§ 19 ust. 1 Statutu).

Według § 20 ust. 1 Statutu do zadań Zarządu należy:

1 .wybór przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza,

2. ustalenie regulaminu pracy Zarządu,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

5. inicjowanie i wykonywanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania,

6. informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia,
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7. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

8. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

9. zwoływanie Walnych Zebrań,

10. składanie sprawozdań z działalności,

11. prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów.

Komisja Rewizyjna „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia 

Kręgowego”.

Według § 21 Stowarzyszenia działająca w składzie trzyosobowym Komisja Rewizyjna 

Stowarzyszenia jest organem kontrolnym czuwającym nad prawidłowością pracy Zarządu, 

a w szczególności kontroluje:

1. przestrzegania przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia,

2. realizację programu przez władze organizacyjne,

3. działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności (§ 22 Statutu):

1. bieżąca ocena działań Zarządu Stowarzyszenia,

2. wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

3. ustalenie regulaminu pracy komisji,

4. przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu.

Załącznik nr 3 do protokołu

3. Prawidłowość funkcjonowania organów kontroli łub nadzoru i organów 

zarządzających organizacji.

Działalność Zarządu „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia 

K'egowego”.

W roku 2015 Zarząd „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia 

Kręgowego” obradował w pełnym - trzyosobowym składzie na 28 posiedzeniach. W okresie 

kontrolowanym z posiedzeń przedstawił protokoły, w których treści wpisano zarówno numer 

uchwał, czego dotyczą oraz ich treść. Każdy z protokołów został podpisany przez osoby 

uczestniczące w posiedzeniu Zarządu Fundacji. W trakcie posiedzeń Zarząd Fundacji przyjął 

51 uchwał wyszczególnionych w zestawieniu.

Załącznik nr 4 do protokołu
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W pierwszej połowie 2016 roku Zarząd Fundacji obradował w pełnym składzie 

na 9 posiedzeniach, w trakcie których uchwalił 17 uchwał zgodnie z załączonym zestawieniem:

Załącznik nr 5 do protokołu

Działalność Komisji Rewizyjnej „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie 

Rdzenia Kręgowego”.

W kontrolowanym okresie Komisja Rewizyjna składała się z trzech członków. Do Komisji 

należeli: Pani Beaty Królikowska, Pani Magdalena Rydosz oraz Pan Tomasz Żygadło.

W 2016 roku Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 maja 2016 roku, 

w pełnym składzie osobowym. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiono 

kontrolującym protokół z posiedzenia z dnia 9 maja br. wraz z załącznikami: Listą obecności 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego 

AXIS i Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia „AXIS” za rok 2015. 

Posiedzeniu przewodniczyła, wybrana przez Członków Komisji Rewizyjnej 

na Przewodniczącego, Pani Beata Królikowska. Po przeanalizowaniu dokumentacji i działań 

Stowarzyszenia „AXIS” oraz Zarządu Stowarzyszenia Komisja nie stwierdziła działań 

niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, ani innych nieprawidłowości i w związku 

z powyższym złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności o okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Załączniki nr 6.1-2 do protokołu

W roku 2015 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 24 kwietnia 2015 roku. 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji. Przewodniczącą Zebrania została 

wybrana Pani Beata Królikowska. Ze Protokołu Komisji Rewizyjnej, przedłożonego 

kontrolującym wynika, że kontrolowała ona na bieżąco działania Zarządu Stowarzyszenia 

w roku 2014. Komisja nie stwierdziła działań niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, 

ani innych nieprawidłowości i w związku z powyższym złożyła wniosek o udzielenie 

Zarządowi absolutorium z działalności o okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 7.1-2 do protokołu

4. Zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy.

W trakcie kontroli, na podstawie analizy ustalono, że w § 27 „AXIS Stowarzyszenie Pomocy 

dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego” znajdują się następujące zapisy:

- w ust. 3 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.).
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- w ust.4 zgodny z treścią art. 20 ust. 1, pkt 6, lit. b ww. ustawy.

- w ust. 5 zgodny z treścią art. 20 ust. 1, pkt 6, lit. c wyżej wskazanej ustawy.

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

Załącznik nr 3 do protokołu 

Oświadczenia członków organów Stowarzyszenia

Kontrolującym przedstawiono oświadczenia z dnia 27 marca 2014 roku i 15 listopada 2016 

roku członków Komisji Rewizyjnej: Pani Magdaleny Rydosz, Pani Beaty Królikowskiej oraz 

Pana Tomasza Żygadło mówiące o tym, że osoby te 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 oświadczenia tych samych osób, w których osoby 

oświadczyły, że nie były karane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

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

Załączniki nr 8 - 19 do protokołu

Kontrolującym przedstawiono także oświadczenia z dnia 27 marca 2014 roku Członków 

Zarządu Stowarzyszenia: Pana Andrzeja Kobusińskiego -  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

„AXIS”, a także Członków Zarządu Pani Krystyny Swiderskiej i Diany Bulandy 

o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne ścigane 

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

Załączniki nr 20-22 do protokołu

5. Prawidłowość korzystania ze świadczeń wolontariatu.

Jak wynika z przedłożonego oświadczenia Pana Andrzeja Kobusińskiego Prezesa 

Stowarzyszenia „AXIS”, w latach od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016 roku 

Stowarzyszenie zatrudniało trzech wolontariuszy w ramach podpisanych z nimi umów 

wolontariackich - art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osoby 

te pomagały przy przygotowaniu i obsłudze spotkania wigilijnego, pomagały osobom 

niepełnosprawnym podczas wycieczek oraz uczestniczyły w opracowywaniu materiałów 

promocyjnych.

Załącznik nr 23 do protokołu
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Kontrolującym przedstawiono 3 umowy wolontariackie zawarte w dniu 3 listopada 2015 roku 

z następującymi osobami: Panem Tomaszem Żygadło (do dnia 31.12.2015 roku), Pana 

Radosława Łukaszaka (do dnia 31.12.2015 roku) i Panem Krzysztofem Idzi (do dnia 

05.02.2016 roku). Do każdej umowy załączono oświadczenie wolontariusza o zwolnienia 

Zleceniodawcy z obowiązku pokrywania diet związanych z wykonywaniem przez 

wolontariusza świadczeń wolontarystycznych określonych w umowie, oświadczenia, 

że wolontariusz został zapoznany z ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego 

z wykonywaniem świadczeń (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz, że został poinformowany 

o przepisach bhp, środkach ochrony indywidualnej (art. 45 ust 1 pkt 2 ustawy) i o kosztach 

podróży, a także o refundacjach kosztów przysługujących wolontariuszom (art. 45 ust. 1 pkt 3 

ustawy). Oświadczenia zawiera również zapis o poinformowaniu wolontariusza 

o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a także o otrzymanym 

dostępie do powyższych informacji (art. 47 ww. ustawy). Umowy nie posiadają postanowień 

o możliwości ich rozwiązania stosownie do zapisu art. 44 ust. 1 ustawy. Jako załącznik 

do każdej z umów dołączono też „Kartę ewidencji czasu pracy wolontariusza”.

Załączniki nr 24 - 26 do protokołu

Kontrolującym przedstawiono również umowę wolontariacką zawartą w dniu 1 maja 2016 roku 

z panem Krzysztofem Idzi obowiązującą do 31 grudnia 2016 roku. Tekst umowy oraz 

załączniki ( z wyjątkiem Karty ewidencji czasu pracy wolontariusza, której nie załączono) 

są takie same jak w poprzednich umowach.

Załącznik nr 27 do protokołu

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

Nabywanie przez Stowarzyszenie na szczególnych warunkach prawa użytkowania 

nieruchomości, korzystanie przez Stowarzyszenie 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 Pana Andrzeja Kobusińskiego - Prezesa Stowarzyszenia „AXIS”, 

Stowarzyszenie nie korzystało z możliwości wykonywania pracy przez osoby skierowane 

do odbycia służby wojskowej (art.25 ustawy), jeden raz w dniu 25 lutego 2015 roku korzystało 

z nieodpłatnego informowania o działalności w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji 

(art. 26 ustawy).



Pan Andrzej Kobusiński - Prezes Stowarzyszenia „AXIS” złożył również oświadczenie

0 tym, że Stowarzyszenie nie korzystało 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 

że Stowarzyszenie na podstawie umowy o ustanowienie prawa użytkowania zawartej aktem 

notarialnym z 24 listopada 20067 roku użytkuje nieruchomość zabudowaną we Wrocławiu przy 

ulicy Bierutowskiej 23.

Załączniki nr 28-31 do protokołu

7. Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia została przyjęta Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia 

AXIS z dnia 10 stycznia 2015 r. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r.) oraz zmieniona 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia AXIS z dnia 7 stycznia 2016 r. (aneks obowiązujący 

od dnia 1 stycznia 2016 r.).

Załącznik nr 32 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.

Ustalono, iż Stowarzyszenie w kontrolowanym okresie prowadziło jedynie nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego. W zakładowym planie kont Stowarzyszenia zostały 

wyodrębnione konta księgowe, na podstawie których możliwe było uzgodnienie przez 

kontrolerów wysokości przychodów oraz kosztów za 2015 r. dla ww. działalności.

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

1 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 kontrolowane Stowarzyszenie poprzez 

założenie niżej wskazanych kont księgowych, na których ewidencjonowano przychody oraz
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koszty dot. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, tj.:

* przychody

- konta 720-03-00, 720-03-01 Darowizny 1% podatku,

*koszty

rok 2015:

-721-01 Remonty-adaptacje (pomieszczeń, mebli),

- 721-02 Koszty rehabilitacji,

- 721-05 Dofinansowanie zakupu leków,

- 721-06 Dofinansowanie do leczenia,

- 721-07 Dofinansowanie zakupu/modernizacji sprzętów domowych,

-721-10 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

-721-12 Koszty pozyskiwania darowizny 1%,

-721-13 Darowizny na rzecz OPP,

- 721-99 Pozostałe koszty statutowe, 

rok 2016:

- 722-01 Remonty-adaptacje (pomieszczeń, mebli) sfinansowane z 1%,

- 722-02 Koszty rehabilitacji sfinansowane z 1%,

- 722-06 Dofinansowanie do leczenia sfinansowane z 1%,

- 722-07 Dofinansowanie zakupu/modernizacji sprzętów domowych sfinansowane z 1%,

- 722-10 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego sfinansowane z 1%,

- 722-12 Koszty pozyskiwania darowizny 1% sfinansowane z 1%,

- 722-99 Pozostałe koszty statutowe sfinansowane z 1%.

Załącznik nr 33, 34, 35 i 36 do protokołu

W dniu 31 sierpnia 2010 r. zawarta została umowa dot. prowadzenia ewidencji księgowej z Biurem 

Rachunkowym „COMA” Ryterska Ewa. W dniu 2 marca 2015 r. zawarty został aneks 

do przedmiotowej umowy.
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Załącznik nr 37 do protokołu

W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów finansowo-księgowych 

dot. wydatkowania w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. otrzymanych środków 

finansowych 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdzono, iż zostały 

one zaakceptowane oraz sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 

i zatwierdzone do wypłaty, co - zgodnie z zapisami polityki rachunkowości -  potwierdzone 

zostało podpisem przynajmniej dwóch członków Zarządu wraz ze wskazaniem daty i kwoty 

przedmiotowej akceptacji.

Księgi rachunkowe prow adzone były z wykorzystaniem program u firmy InSERT S.A. 

„Rewizor GT”, który umożliwia prow adzenie rozbudowanej dekretacji. Na dokumentach 

księgowych zewnętrznych nanoszono odręcznie informację dot. num eru dowodu 

księgowego, który umożliwiał identyfikację dokumentu księgowego z zapisami w ewidencji 

księgowej.

Ewidencja księgowa kontrolowanej jednostki w zakresie środków objętych kontrolą spełniała 

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

poz. 330, z późn. zm.), za wyjątkiem niżej wskazanej kwestii.

W wyniku analizy zapisów księgowych - na podstawie wydruków z kont dot. kosztów 

sfinansowanych ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych -  stwierdzono, 

iż data dekretacji danego dokumentu księgowego odpowiada dacie dokonania wydatku przez 

Stowarzyszenie. W ramach poszczególnych zapisów księgowych nie ujęto natomiast 

faktycznych dat operacji gospodarczych, ani dat wystawienia dokumentów stanowiących 

podstawę ujęcia w księgach danego zapisu (faktury, wnioski osób uprawnionych).

Przedmiotowe dane wymagane są przepisem zawartym w art. 23 ust. 2 ww. ustawy 

o rachunkowości.

Powyższe ustalenie, z uwagi na brak znaczącego wpływu na kontrolowana działalność 

jednostki, zostało zakwalifikowane jako uchybienie.

W toku analizy zapisów ujętych w księgach rachunkowych na podstawie przedłożonego 

wydruku z systemu FK pn. „Zapisy na koncie 720-03-00 i 720-03-01, Okres sprawozdawczy 

2015-01-01 -  2015-12-31 [Data wydruku: 2016-10-25]” oraz operacji ujętych na wyciągach 

z rachunku bankowego jednostki stwierdzono omyłkowe ujęcie na przedmiotowych kontach, 

na których powinny były być ewidencjonowane przychody dot. środków finansowych
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pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, kilku wpływów z tytułu 

darowizn w łącznej wysokości 812,74 zł.

Powyższe ustalenie, z uwagi na brak znaczącego wpływu na kontrolowaną działalność 

jednostki, zostało zakwalifikowane jako uchybienie.

Załącznik nr 35 i 36 do protokołu

Jednocześnie, kwestia konsekwencji braku wyodrębnienia w ewidencji księgowej kont, których 

salda pozwalałyby uzgodnić wszystkie pozycje ze sprawozdania finansowego, 

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

w pkt 10 niniejszego dokumentu.

8. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

W sferze działań publicznych Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia 

Kręgowego AXIS jest pomoc osobom niepełnosprawnym po urazach rdzenia kręgowego, 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Stowarzyszenie prowadzi 

działalność polegającą na umożliwianiu korzystania przez te osoby z rehabilitacji prowadzącej 

do pełnego powrotu funkcji ruchowej, upowszechnieniu metod rehabilitacji prowadzących do 

możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia oraz umożliwianiu podejmowania przez 

chorych pracy zawodowej.

^Przychody i koszty Stowarzyszenia

Na podstawie dokonanej analizy danych ujętych w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu 

finansowym za 2015 r. określono strukturę przychodów i kosztów w szczegółowości 

przedstawionej w poniższych tabelach.

PRZYCHODY

Nr konta
Wyszczególnienie

przychodów Kwota (zl)

Udział 
procentowy 
w ogólnej 

kwocie 
przychodów 

(%) Uwagi
1 2 3 4 5

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

720-02-07, 720-02-09

Dotacje Nicholls 
Foundation Grant za 
2014 r. 213 880,42 14,41%
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720-02-10, 720-02- 
11,720-02-12, 720- 

02-13-01, 720-02-13- 
02, 720-02-13-03, 

720-02-13-04, 720- 
02-14, 720-02-16, 

720-02-17

Dotacje Nicholls 
Foundation Grant za 
2015 r. 215 147,18 14,49%

720-03-00, 720-03-01
Przychody z 1% 
podatku 316 901,14 21,35%

Omyłkowo ujęto 
darowizny w łącznej 
wysokości 812,74 zł (patrz 
opis w pkt Prawidłowość 
dokumentowania oraz 
ewidencjonowania operacji 
gospodarczych). Kwota 
wpływów z 1% za 2015 r. 
wyniosła 316 088,40 zł.

720-02-15 Program PFRON 9 651,62 0,65%

720-03-02
Darowizny imienne 
osób fizycznych 7 620,00 0,51%

Uwaga j.w. Kwota 
przychodów 
zaewidencjonowanych z 
tytuły darowizn powinna 
być powiększona o kwotę 
812,74 zł i wynieść łącznie 
14 166,03 zł720-03-03

Darowizny imienne od 
firm 5 733,29 0,39%

Razem I 768 933,65 51,79%
II. Pozostałe przychody

722 Zysk z lat ubiegłych 704 647,76 47,46%

752-01 Przychody finansowe 10 137,24 0,68%

761-03,761-10 Pozostałe przychody 878,41 0,06%

Razem II 715 663,41 48,21%
Razem I+II 1 484 597,06 100,00%

W 2015 r. ponad 47% ogółu przychodów Stowarzyszenia stanowiła kwota odpowiadająca

różnicy dodatniej pomiędzy przychodami, a kosztami osiągniętej przez jednostkę na koniec 

2014 r. (704 647,76 zł). Przychody z 1% osiągnięte w 2015 r. w łącznej wysokości 316 088,40 

zł (kwota zgodna z przelewami środków z Urzędów Skarbowych) stanowiły ponad 21% ogółu 

przychodów. Ponadto, jednostka uzyskała dotacje z Fundacji Urazów Kręgosłupa Nichollsa z 

Wielkiej Brytanii [Nicholls Spinał Injury Foundation] w łącznej wysokości 429 027,60 zł 

(blisko 29% ogółu przychodów za 2015 r.), w związku z udziałem

w realizacji programu eksperymentalnej terapii z zastosowaniem przeszczepu komórek 

glejowych. Pozostałymi przychodami Stowarzyszenia -  których udział w ogólnej kwocie 

przychodów za 2015 r. wyniósł każdorazowo poniżej 1% -  były m.in. dotacje ze środków 

PFRON w wysokości 9 651,62 zł na wsparcie realizacji projektu turystyczno-integracyjnego, 

darowizny od osób fizycznych i firm w wysokości 14 166,03 zł (kwota z ewidencji, 

uwzględniająca również kwoty darowizn ujęte omyłkowo na kontach 720-03-0 i 720-03-01) 

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10 137,24 zł.
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Zaznaczyć należy, iż jednostka w Rachunku zysków i strat za 2015 r. zakwalifikowała kwotę 

różnicy dodatniej pomiędzy przychodami a kosztami osiągniętej przez jednostkę na koniec roku 

poprzedniego w wysokości 704 647,76 zł do pozostałych przychodów określonych statutem. Z 

uwagi jednakże na fakt, iż Stowarzyszenie -  zgodnie z oświadczeniem przedłożonym 

kontrolującym -  w poprzednich latach prowadziło jedynie nieodpłatną działalność statutową, 

uznać należy, iż ww. kwota, która zwiększyła przychody roku 2015 r. odnosi się do 

przedmiotowej działalności.

Załącznik nr 38 do protokołu 

KOSZTY

Nr konta Wyszczególnienie kosztów Kwota (zł)

Udział procentowy 
w ogólnej kwocie 

kosztów (%)
1 2 3 4

I. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty działalności statutowej 735 857,38
Koszty sfinansowane z l% 297 178,16 36,73%

721-01
Remonty-adaptacje 
(pomieszczeń, mebli) 10 300,00

721-02 Koszty rehabilitacji 221 044,97
721-05 Dofinansowanie zakupu leków 4 500,59
721-06 Dofinansowanie do leczenia 8 837,44

721-07

Dofinansowanie 
zakupu/modernizacji sprzętów 
domowych 12 236,01

721-10
Dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 23 242,58

721-12
Koszty pozyskiwania darowizny 
1% 5 193,16

721-13 Darowizny na rzecz OPP 55,89
721-99 Pozostałe koszty statutowe 11 767,52

Koszty (lot. dotacji oraz środków  
PFRO N 438 679,22 54,21%

721-19, 721-21
Dotacje Nicholls Foundation 
Grant za 2014 r. 213 880,42

721-22, 721-23, 721- 
24, 721-25-01, 721-25- 
02, 721-25-03,721-25- 

04, 721-26,721-28, 
721-29

Dotacje Nicholls Foundation 
Grant za 2015 r. 215 147,18

721-27 Program PFRON 9 651,62
Razem I 735 857,38 90,94%

II. Koszty administracyjne
400-01,400-02 Amortyzacja 25 735,56

409 Usługi obce 46 756,94
462 Usługi bankowe 653,28
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Razem II 73 145,78 9,04%
III. Pozostałe koszty

753-02 Koszty finansowe 183,21
Razem III 183,21 0,02%
Razem I+II+11I+1Y 809 186,37 100,00%

Najwyższy udział w kwocie całkowitych kosztów Stowarzyszenia za 2015 r. tj. ponad 54%, 

stanowiły koszty związane z realizacją przez Stowarzyszenie projektów finansowanych 

m.in. z otrzymanych dotacji ze środków Fundacji Urazów Kręgosłupa Nichollsa oraz PFRON. 

Koszty sfinansowane ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych -  szczegółowo 

opisane poniżej -  stanowiły ok. 37% kosztów ogółem za 2015 r. Koszty zakwalifikowane do 

administracyjnych, w tym. m.in. amortyzacja wybranych środków trwałych, opłaty bankowe, 

koszty usług księgowych i remontowych, stanowiły % kosztów Stowarzyszenia.

Załącznik nr 34 i 39 do protokołu

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

Wyszczególnienie Kwota (zl)
Przychody ogółem 1 484 597,06
Koszty ogółem 809 186,37
Wynik finansowy 675 410,69
obciążenie wyniku finansowego 35,00
Różnica zwiększająca przychody 
roku następnego wielkość dodatnia) 675 375,69

Zaznaczyć należy, iż w Rachunku zysków i strat, zamieszczonym na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nie ujęto 

obciążenia wyniku w wysokości 35,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

z uwagi na brak adekwatnej pozycji w udostępnionym wzorze ww. dokumentu. Przedmiotowe 

obciążenie wykazane zostało w Rachunku wyników, przyjętym przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia oraz zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Koszty ponoszone ze środków 1%

Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniach 9 stycznia 2015 r. oraz 18 stycznia 2016 r. Uchwały 

o sposobie wydatkowania odpowiednio w 2015 i 2016 r. przychodów uzyskanych w ramach 

wpływów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z treścią powyższych 

dokumentów postanowiono, iż środki uzyskane z 1% ze wskazaniem imiennym 

poszczególnych osób będą przeznaczane na pomoc tym osobom w 90% zebranej kwoty, 

natomiast pozostałe 10% środków będą przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym w
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szczególnie trudnej sytuacji finansowej lub życiowej oraz na inne cele statutowe 

Stowarzyszenia.

Na podstawie zapisów w ewidencji księgowej oraz informacji zamieszczonych 

w sprawozdaniu merytorycznym za 2015 r. ustalono, iż jednostka wydatkowała w 2015 r. oraz 

w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. środki z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na niżej wskazane obszary w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Obszar wsparcia

Kwota kosztów 
sfinansowanych 
ze środków 1% 

w 2015 r. [zł]

Kwota kosztów 
sfinansowanych 
ze środków 1% 

w okresie 
01-06.2016 r. fzł]

Kwota kosztów 
sfinansowanych 
ze środków 1% 

w okresie 
01.2015 r.- 

06.2016 r. [zl]
Dofinansowanie kosztów remontów-adaptacji 
(pomieszczeń, mebli) 10 300,00 6 098,81 16 398,81
Dofinansowanie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 221 044,97 88 376,76 309 421,73
Dofinansowanie zakupu leków 4 500,59 0,00 4 500,59
Dofinansowanie do leczenia 8 837,44 6 360,96 15 198,40
Dofinansowanie zakupu/modernizacji sprzętów 
domowych 12 236,01 5 760,00 17 996,01
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 23 242,58 7 282,00 30 524,58

Koszty dot. pozyskiwania środkowi % 5 193,16 2 565,40 7 758,56

Środki dla osoby, która otrzymała środki 1% w 
ramach celu szczegółowego, przekazane do 
założonej przez niej Fundacji 55,89 0,00 55,89
Pozostałe koszty statutowe 11 767,52 5 000,00 16 767,52

Razem kwoty wydatkowane w poszczególnych
latach 297 178,16 121 443,93 418 622,09

W okresie objętym kontrolą tj. od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. jednostka sfinansowała

ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych koszty w łącznej wysokości 

418 622,09 zł. Przeważającą cześć tj. ok. 74% przedmiotowych kosztów stanowiło 

dofinansowanie rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego. Wysokość środków 

przeznaczonych m.in. na opracowanie graficzne i wydruk ulotek informacyjnych, w ramach 

promocji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiła jedynie niecałe 2% kosztów 

sfinansowanych z przedmiotowych środków. Jednocześnie, Zarząd w ramach Uchwały z dnia 

6 marca 2015 r. postanowił o przekazywaniu ww. ulotek nieodpłatnie osobom 

zainteresowanym udziałem w akcji. Zgodnie z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie, 

jego członkowie mieli możliwość otrzymania nieodpłatnie ulotek ogólno-stowarzyszeniowych, 

na podstawie których mieli możliwość zachęcania podatników 

do przekazania na ich rzecz środków z 1% podatku. Stowarzyszenie wyrażało zgodę
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na wykorzystanie logo i danych organizacji na prywatnych stronach członków, w celu 

przeprowadzenia zbiórki środków ze wskazaniem imiennym.

Zaznaczyć należy, iż Stowarzyszenie w okresie objętym kontrolą dysponowało środkami 

z 1% otrzymanymi w latach poprzednich. Podkreślenia wymaga, iż wydatkowanie 

ww. środków przez Stowarzyszenie związane jest przede wszystkim z wnioskowaniem przez 

osoby wskazane w celach szczegółowych zeznań podatkowych (beneficjentów) o ich wypłatę 

na pokrycie uzasadnionych kosztów, ponieważ wpływy środków z 1% przypisane imiennie do 

beneficjentów przykładowo w 2015 r. stanowiły ok. 94% całkowitej kwoty środków z 1% 

otrzymanych przez Stowarzyszenie. Z uwagi na brak wyodrębnienia w ewidencji księgowej 

konta, które obrazowałoby stan uzyskanych przez Stowarzyszenie środków z 1% podatku 

w ujęciu narastającym (Stowarzyszenie prowadzi jeden rachunek bankowy), jednostka nie była 

w stanie określić kontrolerom dokładnej kwoty środków 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych, otrzymanych w latach uprzednich i niewydatkowanych przez 

Stowarzyszenie w terminie do dnia wpływu środków z 1% dot. rozliczeń za rok podatkowy 

2014. Tym niemniej, Stowarzyszenie prowadzi w ujęciu narastającym zestawienie w formacie 

excel, w którym ujmowane są wysokości środków z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych z przypisaniem do konkretnych beneficjentów oraz poszczególne wydatki, zgodnie 

z wnioskami danego beneficjenta, jak również odnotowywane jest saldo środków jakimi 

dysponuje on na dany dzień. Zgodnie z danymi wynikającymi z przedmiotowego zestawienia, 

w dyspozycji Stowarzyszenia, w niżej wskazanych okresach, pozostawały środki z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, przypisane imiennie do osób otrzymujących wsparcie, w 

następującej szczegółowości: na dzień 31 grudnia 2014 r. - 465 747,63 zł,

na dzień 31 grudnia 2015 r. - 438 448,90 zł oraz na dzień 30 czerwca 2016 r. -  313 158,37 zł.

Załącznik nr 35 i 40 do protokołu

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

na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów -  35 dokumentów księgowych wraz 

z niezbędnymi załącznikami na łączną kwotę wskazaną jako pokryta z wpływów 

z 1% w łącznej wysokości 161 434,06 zł, co stanowi ponad 51% kwoty przekazanej 

Stowarzyszeniu 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 81 346,58 zł (14 dokumentów), natomiast za 2016 r. wyniosły 80 087,48 zł 

(21 dokumentów).
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Z uwagi na brak spisanego formalnego regulaminu udzielania przez Stowarzyszenie pomocy 

finansowej osobom niepełnosprawnym w ramach środków uzyskanych z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych [na stronie internetowej Stowarzyszenie wskazało 

podstawowe, niezbędne informacje dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe], zwrócono 

się do jednostki z prośbą o opisanie kontrolerom przedmiotowej procedury. 

W odpowiedzi na powyższe, Prezes Stowarzyszenia przedstawił w dniu 8 listopada 2016 r. 

informacje w ww. zakresie o następującej treści:

„1. Każda osoba niepełnosprawna w wyniku urazu rdzenia kręgowego może zgłosić 

do Stowarzyszenia AXIS zamiar podjęcia działań celem uzyskania od podatników pomocy 

finansowej ze wskazaniem imiennym w ramach 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

2. Dane na temat środków przelanych w danym roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia 

są przekazywane przez Urząd Skarbowy na płycie CD. Kwoty ze wskazaniem imiennym 

są zliczane przez biuro rachunkowe i zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym prowadzonym 

przez Prezesa Zarządu.

3. Każda osoba, która została wskazana do udzielenia pomocy przez podatników, 

jest informowana e-mailowo na temat wysokości zebranych środków. Odbywa 

się to zazwyczaj w listopadzie każdego roku, po przeliczeniu danych uzyskanych 

od Urzędu Skarbowego. Przesyłane informacje zawierają m. in. dane imienne podatników, 

którzy w zeznaniu podatkowym wyrazili zgodę na ich ujawnienie. Beneficjent może więc 

sprawdzić ilość wpłat, z  jakich urzędów wpłynęły kwoty oraz dane podatników 

(jeśli wyrazili na to zgodę). To ostatnie umożliwia podziękowanie podatnikom.

Osoba zainteresowana może w każdym czasie zwrócić się z zapytaniem do Zarządu 

Stowarzyszenia o podanie wysokości uzyskanych i wydatkowanych środków.

4. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, fundusze uzyskane z 1% są przeznaczane 

na pomoc osobom niepełnosprawnym po urazach rdzenia kręgowego, w tym przede 

wszystkim na następujące cele: 

o rehabilitacja i fizjoterapia,

o opieka medyczna i pielęgnacja (zakup leków’, środków do pielęgnacji, koszty terapii), 

o zaopatrzenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, 

o dostosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
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Jeżeli beneficjent nie je s t pewien, czy dana pozycja kosztowa może być objęta pomocą, 

powinien przed dokonaniem wydatku zwrócić się z zapytaniem, czy jego wniosek zostanie 

zaakceptowany.

5. Środki uzyskane z 1% ze wskazaniem imiennym są przeznaczane w 90% na potrzeby 

danej osoby, a w 10% na cele ogólne. W uzasadnionych przypadkach, tj. trudnej sytuacji 

życiowej lub zdrowotnej, beneficjent może wnioskować o większą kwotę niż 90% 

ze środków na cele ogólne.

6. W zależności od tego, czy dana osoba wnioskuje o refundację, sfinansowanie 

lub dofinansowanie kosztów, przedstawia odpowiedni wniosek oraz oryginalny dokument 

zakupu (może to też być pro forma, a faktura jest dostarczana w późniejszym terminie). 

Przykładowe wzory i opisy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

7. Jeżeli beneficjent dokonuje systematycznych wydatków, np. kontynuuje przed dłuższy 

czas rehabilitację, może wystosować wstępny wniosek, a następnie co miesiąc przedstawia 

rachunki.

8. Zarząd zazwyczaj zbiera się 2 razy w miesiącu (w pilnych przypadkach częściej). 

Podczas zebrań dokonywane są uchwały w sprawne udziełenia wnioskowanej pomocy 

finansowej. Na dokumentach umieszczane są zapisy o akceptacji wniosku i podpisy 

członków Zarządu.

9. Przelewy środków odbywają się zwykle tego samego dnia lub w ciągu kilku najbliższych 

dni od podjęcia uchwały. W przypadku wątpliwości lub braków 

w dokumentacji, decyzje w sprawie udzielenia pomocy są wstrzymane do czasu 

uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.

10. Pomoc ze środków uzyskanych z 1% ze wskazaniem imiennym jest udzielana stosownie 

do wpływających wniosków. Nie są wyznaczane terminy, do których należy takie wnioski 

przesłać. Fundusze imienne niewykorzystane w danym roku przechodzą 

na następny rok.’’''

Powyższe wyjaśnienia potwierdzono w trakcie kontroli dokumentacji źródłowej, 

przedstawionej kontrolującym. Na każdym dokumencie księgowym objętym ww. próbą 

kontrolną, ujmowano zapis odnośnie akceptacji przez co najmniej dwóch członków Zarządu 

wniosku danego beneficjenta. Jednocześnie, przedmiotowa decyzja znajdowała każdorazowo 

usankcjonowanie w ramach podejmowanych przez Zarząd Uchwał. Ponadto, na stronie 

internetowej Stowarzyszenia dostępne są przykładowe wzory wniosków o refundację, 

sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów. Dodatkowo, kontrolerom przedstawiono
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przykładowe e-maile skierowane do trzech osób, wskazanych przez podatników w ramach celu 

szczegółowego, które zawierały informacje o wysokości wpływów otrzymanych w 2015 r. na 

ich rzecz ze środków 1% oraz o saldzie środków danej osoby, z uwzględnieniem kwot 

zebranych w latach poprzednich. W przedmiotowych e-mailach wskazano również dane 

imienne podatników, którzy w zeznaniu podatkowym wyrazili zgodę na ich ujawnienie. 

Kontrolujący potwierdzili dodatkowo, iż każdy wydatek wybrany do próby został odnotowany 

w prowadzonym przez Stowarzyszenie zestawieniu w formacie excel, o którym mowa powyżej. 

W oparciu o udostępnioną przez jednostkę dokumentację źródłową (dokumentacja medyczna 

oraz zaświadczenia o niepełnosprawności) kontrolujący ustalili, 

iż osoby którym Stowarzyszenie udzieliło wsparcia, w ramach próby dokumentów kosztowych 

objętych kontrolą, kwalifikowały się do udzielenia im stosownej pomocy 

na podstawie zapisów statutowych jednostki.

Załącznik nr 41 do protokołu
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Dokumenty wybrane do kontroli w zakresie wydatkowania środków z kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp.

Rodzaj działalności

Dokument Rodzaj wydatku
Data

dokumentu
Uchwala Zarządu 

z dnia Data zapłaty

Kwota 
dokumentu 

w zł [bruttol

Kwota 
dokumentu 
wskazana 

jako 
poniesiona 

z 1% 
w zl*

Rok 2015

1

Remonty-adaptacj e 
(pomieszczeń, mebli)

Prośba o pokrycie kosztów

Likwidacja barier 
architektonicznych w domu 
(zagęszczenie powierzchni 
podwórka oraz podniesienie i 
wyrównanie poziomów, położenie 
kostki brukowej) 23.09.2015 07.10.2015 08.10.2015 10 300,00 10 300,00

2

Dofinansowanie 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych

Prośba o pokrycie kosztów (rachunek nr 
133/2015) Rehabilitacja 20.07.2015 30.07.2015 31.07.2015 6 120,00 6 120,00

3 Rachunek nr 220/2015 Rehabilitacja 12.11.2015 18.11.2016 25.11.2015 5 850,00 5 850,00

4 Rachunek nr 172/2015 Rehabilitacja 04.09.2015 09.09.2015 14.09.2015 7 110,00 7 110,00

5 Rachunek nr 230/2015 Rehabilitacja 12.11.2015 18.11.2016 25.11.2015 7 920,00 7 920,00

6 Rachunek nr 260/2015 Rehabilitacja 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 6 750,00 6 750,00

7 Rachunek nr 253/2015 Rehabilitacja 22.12.2015 22.12.2015 19.01.2016 12 510.00 12 510,00

8

Dofinansowanie zakupu 
leków

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
FS/001299/2014/PWR01, 
FS/000935/2014/PWR0, 
FS/000567/2014/PWR01,
FS/000260/2015/PW R01, 
FS/000335/2013/PWR01, 
FS/000568/2014/PWR01, 
260/MAG/04/2013, 101/MAG/03/2015, 
328/MAG/06/2014, 604/M AG/12/2014, 
460/M AG/09/2014, 259/MAG/04/2013) Cewniki, paski mocujące 29.03.2015 01.07.2015 04.07.2015 2 044,27 2 044,27

9 Prośba o refundację kosztów (paragony) Leki 29.03.2015 01.07.2015 04.07.2015 1 242,35 1 242,35
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10

Dofinansowanie do 
leczenia

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
171/Sz/2014.166/Sz/2014, 135/Sz/2014, 
12/Sz/2014,F 11164/0707/14, F 
14005/0707/14, F 20540/0707/14, 
33323/7322/14, F 7621/0707/14, F 
9079/0707/14, F 9932/0707/14, F 
6558/0707/14,
285/15/BELS,FAKT/576/2015,
1804/15/BELS, 2847/15/BELS,
3494/15/BELS, F/BELS/000233/15)

Leczenie ortodontyczne, paliwo 
dojazdy na rehabilitację, zajęcia na 
uczelni 23.07.2015 30.07.2015 31.07.2015 5 510,00 5 510,00

11

Dofinansowanie 
zakupu/modernizacji 
sprzętów domowych

Faktura nr S073/F012126/2015 Notebook, nawigacja 04.12.2015 17.12.2015 19.12.2015 5 079,96 5 079,96

12

Dofinansowanie zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego

Prośba o pokrycie kosztów (faktura pro 
forma nr 1520300298, faktura końcowa 
nr 1501311095, faktura korygująca nr 
1516512001) Wózek inwalidzki 28.10.2015 18.11.2015

25.11.2015 [w 
dniu zwrot
22.12.2015 r. 
beneficjent 
zwrócił część 
środków] 8 360,00 4 110,00

13

Prośba o pokrycie kosztów (faktura pro 
forma nr 146/2015, faktura końcowa nr 
445/K/2015) Wózek inwalidzki 13.11.2015 10.12.2015 11.12.2015 14 000,00 5 300,00

14
Pozostałe koszty statutowe

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
14-FVSK/0559, 14-FVSK/0356, 14- 
FYSK/0179) Sprzęt sportowy do gry w tenisa 29.03.2015 01.07.2015 04.07.2015 1 500,00 1 500,00

Razem 2015 r. 90 506,58 81 346,58
Rok 2016

1

Remonty-adaptacj e 
(pomieszczeń, mebli)

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
F/003697/15 i 00524/15)

Likwidacja barier 
architektonicznych w mieszkaniu 
(dostosowanie łazienki, kuchni 
oraz poszerzenie drzwi 
wewnętrznych) 08.01.2016 05.02.2016 10.02.2016 6 007,02 6 007,02

2

Dofinansowanie 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych

Rachunek nr 1/2016 Rehabilitacja 05.02.2016 05.02.2016 10.02.2016 6 120,00 6 120,00

3 Rachunek nr 3/2016 Rehabilitacja 05.02.2016 05.02.2016 10.02.2016 5 220,00 5 220,00

4 Rachunek nr 4/2016 Rehabilitacja 05.02.2016 05.02.2016 10.02.2016 2 160,00 2 160,00

5
Prośba o pokrycie kosztów (rachunek nr 
252/2015) Rehabilitacja 14.01.2016 05.02.2016 10.02.2016 2 250,00 2 250,00
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6
Prośba o pokrycie kosztów (faktura nr 
160/12/2015 K) Rehabilitacja 22.12.2015 05.02.2016 10.02.2016 1 700,00 1 700,00

7

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
148 i 42/2015, rachunki 136/2015, 
230/2015 ¡214/2015) Rehabilitacja 07.01.2016 05.02.2016 10.02.2016 5 090,00 5 090,00

8 Rachunek nr 74/2016 Rehabilitacja 11.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 5 220,00 5 220,00

9 Rachunek nr 51/2016 Rehabilitacja 07.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 4 680,00 4 680,00

10
Prośba o refundację kosztów (faktura nr 
8/2016) Rehabilitacja 05.05.2016

zgoda Zarządu z 
dnia 19.05.2016, 
Uchwala Zarządu z 
dnia 25.05.2016 19.05.2016 4 400,00 4 400,00

11
Prośba o pokrycie kosztów (rachunek nr 
RA/33/2016/03) Rehabilitacja 18.04.2016 25.05.2016 25.05.2016 4 847,50 4 847,50

12 Faktura nr 2/2016 Rehabilitacja 01.04.2016 25.05.2016 25.05.2016 1 250,00 1 250,00

13 Rachunek nr 76/2016 Rehabilitacja 10.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 7 290,00 7 290,00

14

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
8/16/FY, 13973/2015,3114/2015, 
3687/2015, 1251/2015, 52253, 
3128/2015)

Leki, pas usztywniający, 
akumulator i ładowarka do windy 12.01.2016 18.01.2016 19.01.2016 2 085,66 1 855,94

15

Dofinansowanie do 
leczenia

Prośba o refundację kosztów (faktury nr 
10/04/2016, 00296/2016, FP/003/16/51, 
103/2016, 69/2016, F/42/12/4/2016, 
F/45/12/4/2016, 198/2016, 402/2016, 
177/2016,811/2016,388/2016, 
738/2016 i 207/2016)

Leki, gorset lędźwiowy, poduszka 
przeciwodleżynowa, opony, 
tapicerka oparcia i siedziska oraz 
preparaty do malowania i 
regeneracji wózka, koszty badań 06.04.2016 25.05.2016 25.05.2016 3 955,02 3 955,02

16 Dofinansowanie 
zakupu/modernizacji 
sprzętów domowych

Prośba o refundację kosztów (faktura nr 
15/2015)

Dostosowanie samochodu do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej 
(zakup i montaż oprzyrządowania - 
ręczny gaz i hamulec) 05.02.2016 05.02.2016 10.02.2016 2 860,00 2 860,00

17
Prośba o pokrycie kosztów (umowa z 
dnia 21.04.2016)

Zakup podnośnika kąpielowo 
transportowego 21.04.2016

zgoda Zarządu z 
dnia 17.05.2016 
Uchwała Zarządu z 
dnia 25.05 17.05.2016 2 900,00 2 900,00
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18

Prośba o pokrycie kosztów (faktura pro 
forma nr 44/2016, faktura końcowa nr 
225/K/2016)

Przystawka do wózka 
inwalidzkiego 18.04.2016 28.04.2016 28.04.2016 24 600,00 4 920,00

19
Dofinansowanie zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego

Prośba o pokrycie kosztów (faktura nr 
255/2016) Wózek aktywny-inwalidzki 27.04.2016 28.04.2016 28.04.2016 1 500,00 1 500,00

20
Prośba o pokrycie kosztów (faktura pro 
forma nr FA/162/2016)

Pneumatyczna poduszka 
przeciwodleżynowa 01.06.2016

zgoda Zarządu z 
dnia01.06.2016, 
Uchwała Zarządu z 
dnia 10.06 01.06.2016 862,00 862,00

21
Pozostałe koszty statutowe Prośba o pokrycie kosztów (akt 

notarialny 24.06.2016)
Dofinansowanie zakupu 
mieszkania 31.03.2016 28.04.2016 28.04.2016 5 000,00 5 000,00

Razem 2016 r. 99 997,20 80 087,48

Razem 2015 i 2016 r. 190 503,78 161 434,06
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W toku analizy dokumentacji źródłowej kontrolujący potwierdzili, iż wszystkie niżej

uszczegółowione koszty objęte kontrolą dotyczą prowadzonej przez Stowarzyszenie 

działalności pożytku publicznego.

Koszty dot. dofinansowania remontów-adaptacji (pomieszczeń, mebli)

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów związanych z likwidacją barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania dwóch beneficjentów, polegających 

na zagęszczeniu powierzchni podwórka oraz podniesieniu i wyrównaniu poziomów, położeniu 

kostki brukowej, jak również dostosowaniu łazienki (likwidacja wanny, przebudowa 

hydrauliki, budowa bezprogowej wnęki prysznicowej), kuchni (przeniesienie zlewozmywaka) 

oraz poszerzeniu drzwi wewnętrznych pod potrzeby osoby poruszającej 

się na wózku inwalidzkim.

Z uwagi na brak w dokumentacji Stowarzyszenia faktury/rachunku za wnioskowane w 2015 r. 

prace, celem potwierdzenia wykonania stosownej usługi kontrolującym przedstawiono 

poświadczenia dokonania przelewów środków przez beneficjenta na rachunek firm 

budowlanych na kwotę wyższą od kwoty dofinansowania otrzymanego od Stowarzyszenia oraz 

zdjęcia otoczenia domu, po przeprowadzonych ulepszeniach. Kontrolujący uznają powyższe za 

wystarczające.

Koszty dot. dofinansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów poniesionych na opłacenie usług 

rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osób po urazie rdzenia kręgowego 

lub w wybranych przez nie placówkach.

Kontrolujący w trakcie analizy faktury nr 8/2016, załączonej do wniosku z dnia 5 maja 

2015 r., stwierdzili, iż w dokumentacji Stowarzyszenia znajduje się kopia ww. faktury, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy w Lutowie. 

Kontrolujący zwrócili się do Stowarzyszenia z prośbą o wskazanie, w jakim celu przedmiotowy 

dokument został przekazany przez beneficjenta do Urzędu. W odpowiedzi 

na powyższe, przedstawiono kontrolującym oświadczenie beneficjenta z dnia 8 listopada 2016 

r., który otrzymał od Stowarzyszenie refundację kosztów rehabilitacji, o treści: ”Oświadczam, 

że m> maju 2016 r. firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku w którym uczestniczyłam i w 

wyniku którego doznałam złamania kręgosłupa na odcinku szyjnym 

C6-C7. Wobec braku funduszu zwróciłam się do Zarządu Stowarzyszenia Pomocy 

dła Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” we Wrocławiu o pomoc i refundację 

kosztów rehabilitacji za m-c kwiecień 2016 r. na sumę 4 400,00 zł. W tej chwili złożyłam pozew
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do Sądu przeciwko PZU i w przypadku wygrania sprawy i zwrotu tych kosztów przez PZU i 

cała kwotę 4 400,00 zł zwrócę na konto Zarządu Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po  

Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” we Wrocławiu 

Kontrolujący uznają powyższe za wystarczające.

Koszty dot. dofinansowania zakupu leków i leczenia

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów zakupu leków, artykułów 

i sprzętów medycznych (cewniki, paski mocujące, pas usztywniający, akumulator i ładowarka 

do windy, gorset lędźwiowy, poduszka przeciwodleżynowa, opony, tapicerka oparcia 

i siedziska oraz preparaty do malowania i regeneracji wózka inwalidzkiego), koszty zakupu 

paliwa w związku z dalekimi dojazdami osoby na rehabilitację i zajęcia na uczelni 

oraz koszty leczenia ortodontycznego i badań lekarskich.

Koszty dot. dofinansowania zakupu/modernizacji sprzętów domowych 

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów zakupu podnośnika kąpielowo- 

transportowego, notebooka, nawigacji oraz dostosowania samochodu do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej (zakup i montaż oprzyrządowania - ręczny gaz i hamulec).

Z uwagi na fakt, iż koszt dot. zakupu podnośnika kąpielowo-transportowego nie został 

potwierdzony fakturą/rachunkiem (zawarto umowę kupna-sprzedaży pomiędzy osobami 

prywatnymi), celem potwierdzenia poniesienia wydatku w przedmiotowym zakresie 

i dostawy sprzętu, kontrolującym przedstawiono oświadczenie sprzedającego o otrzymaniu 

zapłaty za ww. sprzęt oraz zdjęcie przedmiotowego podnośnika, zainstalowanego w domu 

wnioskodawcy. Kontrolujący uznają powyższe za wystarczające.

Koszty dot. dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów zakupu wózków inwalidzkich, 

przystawki do wózka inwalidzkiego i pneumatycznej poduszki przeciwodleżynowej.

W zakresie kosztu dot. zakupu wózka inwalidzkiego, na podstawie wniosku beneficjenta 

z dnia 28 października 2015 r., ustalono, iż Stowarzyszenie dokonało w dniu 25 listopada 2015 

r. przelewu na rachunek dostawcy sprzętu kwoty 5 960,00 zł, wskazanej w ramach faktury 

proforma. Wskazana na fakturze końcowej z dnia 26 listopada 2016 r. wartość sprzętu wyniosła 

10 210,00 zł. Jednocześnie, wystawiona została faktura korygująca, zgodnie z którą wartość 

brutto wózka zmniejszyła się o 1 850,00 zł. W dniu 22 grudnia 2015 r. firma dostarczająca 

sprzęt zwróciła na rachunek bankowy Stowarzyszenia kwotę w wysokości 

1 850,00 zł W księgach Stowarzyszenia koszt został ujęty w wysokości 4 410,00 zł 

tj. z uwzględnieniem kwoty dokonanej korekty.
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Pozostałe koszty statutowe

Wybrane do kontroli dokumenty księgowe dotyczyły kosztów zakupu sprzętu sportowego 

do gry w tenisa (rakiety, torba tenisowa, owijki tenisowe) oraz dofinansowania zakupu 

mieszkania.

Celem potwierdzenia poniesienia przez wnioskodawcę wydatku w zakresie zakupu mieszkania, 

kontrolującym przedstawiono poświadczenie dokonania przelewu środków przez beneficjenta 

tytułem zaliczki na zakup mieszkania w ramach wkładu własnego na rachunek dewelopera na 

kwotę wyższą od kwoty dofinansowania otrzymanego od Stowarzyszenia oraz zdjęcie 

pierwszej strony aktu notarialnego. Kontrolujący uznają powyższe za wystarczające.

Załącznik nr 42 i 43 do protokołu

9. Sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 47 ust 3 a 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.

Uchwałą Walnego Zebrania Członków AXIS Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie 

Rdzenia Kręgowego n r 7 z  dnia 24 kwietnia 2015 r. postanowiono o pokryciu straty bilansowej 

za 2014 rok w kwocie 10 439,27 zł zyskami osiągniętymi w poprzednich latach.

Uchwałą Walnego Zebrania Członków AXIS Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie 

Rdzenia Kręgowego nr 7 z dnia 9 maja 2016 r. postanowiono o pokryciu straty bilansowej 

za 2015 rok w kwocie 29 272,07 zł zyskami osiągniętymi w poprzednich latach.

Kwota różnicy zwiększającej przychody roku następnego (wielkość dodatnia) w wysokości 

704 647,76 zł została wykazana w poz. K. II Rachunku wyników jednostki za 2014 r. 

Przedmiotowa kwota została jednocześnie ujęta w Rachunku wyników jednostki za 2015 r. 

w ramach pozostałych przychodów.

Kwota różnicy zwiększającej przychody roku następnego (wielkość dodatnia) w wysokości 

675 410,69 zł została wykazana w poz. K. II. Rachunku wyników jednostki za 2015 r.

Załącznik nr 44 do protokołu
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Zaznaczyć należy, iż w myśl zapisów ustawy o rachunkowości jednostka powinna corocznie 

decydować o przeznaczeniu, ustalonej w rachunku zysków i strat jednostki mikro, kwoty 

różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy, a więc Uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia powinny były być podjęte w odniesieniu do kwot 

wskazanych w sprawozdaniu finansowym, obrazujących faktyczną sytuację finansową 

jednostki na koniec danego roku obrotowego. Tymczasem, Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia podejmując Uchwały nr 7 z 2015 r. i 2016 r. odnosiło się jedynie do kwot 

uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku bilansowym, 

bez uwzględnienia kwot przychodów, które stanowiły nadwyżki z lat ubiegłych.

Przedmiotowe zaniechanie odnośnie braku podjęcia Uchwał w ww. zakresie uznano 

za nie mające znaczącego wpływu na ocenę kontrolowanego zagadnienia.

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. Stowarzyszenie AXIS prowadziło 

w okresie objętym kontrola jedynie nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

10. Zgodność danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych 

i merytorycznych z wykorzystania środków objętych kontrolą z dokumentacją źródłowa.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone na druku spełniającym wymogi 

określone w ustawie o rachunkowości, za wyjątkiem niżej wskazanej kwestii.

Zaznaczyć należy, iż sprawozdanie finansowe (Bilans i Rachunek zysków i strat), 

zamieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, posiada nieco odmienny układ niż sprawozdanie finansowe 

(Bilans i Rachunek wyników) przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

oraz zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy o rachunkowości, zakres informacji wykazywanych 

w sprawozdaniu finansowym - Rachunku zysków i strat, dla jednostek mikro, powinien 

zawierać co najmniej pozycje kosztów podstawowej działalności operacyjnej w rozbiciu 

na: amortyzację, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia oraz pozostałe koszty. W dokumencie pn. Rachunek wyników wskazano całkowitą 

kwotę kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego bez 

rozbicia na ww. pozycje kosztów, które zostało dokonane jednakże
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dla kosztów administracyjnych jednostki. Ponadto, w Rachunku wyników oraz Bilansie, 

przyjętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wskazano, iż zostały 

one sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczych (Dz. U. Nr 

137, poz.1539, z późn. zm.), które nie obowiązywało już w odniesieniu do sprawozdań 

sporządzanych za 2015 r. Tym niemniej, przedmiotowe rozbicie kosztów nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego zostało dokonane przez jednostkę w Rachunku zysków 

i strat, zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego, przez co ww. ustalenie zakwalifikowano jako 

nie mające wpływu na ocenę kontrolowanej działalności.

Załącznik nr 45 i 46 do protokołu

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 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).

Załącznik nr 47 do protokołu 

Bilans

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

do danych wynikających z ewidencji księgowej Stowarzyszenia (wydruki z systemu 

FK pn. „Zestawienia obrotów i sald za okres sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31 

[Data wydruków: 2016-03-27 i 2016-10-25]”). Wyniki przedmiotowej analizy obrazuje 

poniższa tabela:

AKTYWA

Stan na koniec
Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego Nr Konta Różnica Uwagi
roku

bieżącego

A. Aktywa trwałe 1 345 635,04 1 345 635,04 0,00
I. Wartości
niematerialne i prawne 4 491,66 4 491,66

020-03,
072-03 0,00
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II. Rzeczowe aktywa 
trwałe, w tym środki 
trwałe 736 144,83 736 144,83

011-00,
011-03,
011-04,
011-05,
011-06,
071-00,
071-03,
071-04 0,00

B. Aktywa obrotowe 604 998,55 604 998,55 0,00
II. Należności 
krótkoterminowe 1 000,00 1 000,00 203-00044 0,00

III. Inwestycje 
krótkoterminowe- 
środki pieniężne 603 998,55 603 998,55

131-01,
132 0,00

Aktywa razem 604 998,55 604 998,55 0,00

PASYWA

Stan na koniec
Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego Nr Konta Różnica
Uwagiroku

bieżącego
A. Kapitał (fundusz) 
własny 738 203,55 738 203,55 0,00
I. Kapitał (fundusz) 
podstawowy 62 827,86 62 827,86 801 0,00

IV. Wynik finansowy 
netto za rok obrotowy 675 375,69 675 375,69 860 0,00

W Bilansie zamieszczonym 
na stronie internetowej 
urzędu obsługującego 
ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia 
społecznego kwota została 
błędnie wykazana w poz. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość 
ujemna)

B. Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 607 431,49 607 431,49 0,00

III. Inne zobowiązania 15 363,38 15 363,38

200-00005,
203-00025,

220-04,
249-04 0,00

W Bilansie zamieszczonym 
na stronie internetowej 
urzędu obsługującego 
ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia 
społecznego kwota została 
błędnie wykazana w poz. 
Zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek

IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 592 068,11 592 068,11

845-01,
845-03,
845-04,
845-05,
845-06,

845-08-01,
845-08-02,
845-08-03 0,00

W Bilansie zamieszczonym 
na stronie internetowej 
urzędu obsługującego 
ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia 
społecznego kwota została 
błędnie wykazana w poz. 
Rezerwy na zobowiązania

Pasywa razem 1 345 635,04 1 345 635,04 0,00
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Ustalono, iż suma Aktywów i Pasywów jest zgodna z danymi wynikającymi z prowadzonej 

ewidencji księgowej. Dodatkowo stan środków pieniężnych wykazanych w Bilansie 

w wysokości 603 998,55 zł został potwierdzony poprzez uzgodnienie sald rachunków 

bankowych na podstawie dostarczonych kontrolującym wyciągów bankowych [kwota 

600 000,00 zł dotyczy lokat bankowych, natomiast kwota 3 998,55 zł dotyczy pozostałych 

środków na rachunku bankowym Stowarzyszenia],

Załącznik nr 33,34, 42, 45 i 46 do protokołu 

Rachunek zysków i strat

Kontrolujący zweryfikowali dane wykazane w Rachunku zysków i strat/Rachunku wyników 

za 2015 r. (RZiS) w odniesieniu do danych wynikających z ewidencji księgowej 

Stowarzyszenia [wydruk z systemu FK pn. „Zestawienia obrotów i sald za okres 

sprawozdawczy od 2015-01-01 do 2015-12-31 [Data wydruku: 2016-03-27]”. Wyniki 

przedmiotowej analizy obrazuje poniższa tabela:

RZiS

Stan na koniec
Stan wg. 
ewidencji 

księgowej na 
koniec roku 

bieżącego Nr Konta Różnicaroku bieżącego
A. Przychody podstawowej 
działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi 768 933,65 768 933,65 0,00
I. Przychody z działalności pożytku 
publicznego i zrównane z nimi 768 933,65 768 933,65

1. Przychody z nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 768 933,65 768933,65

720-02-07, 720-02- 
09, 720-02-10, 

720-02-11,720-02- 
12, 720-02-13-01, 

720-02-13-02, 720- 
02-13-03,720-02- 
13-04, 720-02-14, 

720-02-15,720-02- 
16, 720-02-17, 

720-03-00, 720-03- 
01,720-03-02, 

720-03-03 0,00
B. Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej 761 592,94 761 592,94 0,00

I. Koszty działalności pożytku 
publicznego 761 592,94 761 592,94
1. Koszty nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 761 592,94 761 592,94 0,00
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a) Amortyzacja 25 735,56 25 735,56 400-01,400-02 0,00
b) Zużycie materiałów i energii 0,00
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 735 857,38 735 857,38

721-01,721-02, 
721-05 721-06, 
721-07,721-10, 
721-12,721-13, 
721-19, 721-21, 
721-22, 721-23, 

721-24, 721-25-01, 
721-25-02,721-25- 

03,721-25-04, 
721-26, 721-27, 
721-28,721-29, 

721-99 0,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym 
aktualizacja wartości aktywów 715 663,41 715 663,41

722, 752-01,761- 
03,761-10 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym 
aktualizacja wartości aktywów 47 593,43 47 593,43 409, 462, 753-02 0,00
E. Wynik finansowy netto ogółem 675 410,69 675 410,69 0,00
obciążenie wyniku finansowego 35,00 35,00 871 0,00
Różnica zwiększająca przychody roku 
następnego wielkość dodatnia) 675 375,69 675 375,69 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, 

za wyjątkiem niżej opisanej kwestii.

Załącznik nr 33 i 39

W zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego Rachunku zysków i strat w części dot. kosztów 

działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, wykazano kwotę kosztów amortyzacji 

w wysokości 25 735,56 zł (przedmiotowa kwota została wykazana w ramach kosztów 

administracyjnych Rachunku wyników), natomiast kwota wynagrodzeń oraz ubezpieczeń 

społecznych i innych świadczeń wskazana została na poziomie 0,00 zł. Jak wskazano 

na wstępie niniejszego punktu, w Rachunku wyników ujęto całkowitą kwotę kosztów realizacji 

zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, bez rozbicia 

na pozycje kosztów dot. amortyzacja, zużycia materiałów i energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń 

społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów.
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Z uwagi na przyjęty przez Stowarzyszenie sposób ewidencjonowania przez Stowarzyszenie 

kosztów za 2015 r., kontrolujący nie mogli uzgodnić wysokości m.in. kwot kosztów 

amortyzacji oraz wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, na podstawie 

sald kont z ewidencji księgowej, tj

- w zakresie amortyzacji -  część amortyzacji dot. kosztów administracyjnych została 

zaewidencjonowana w ramach wyodrębnionych kont 400-01, 400-02, natomiast pozostała 

część kosztów amortyzacji została zaksięgowana na kontach 721-19, 721-21, 721-22 

i 721-25-03, na których ujmowane były również inne rodzajowo koszty dot. rozliczania 

otrzymanych dotacji z Fundacji Urazów Kręgosłupa Nichollsa z Wielkiej Brytanii,

- w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń -  koszty zostały 

zaksięgowane na kontach 721-22, 721-23, 721-27, na których ujmowane były również inne 

rodzajowo koszty dot. rozliczania otrzymanych dotacji z Fundacji Urazów Kręgosłupa 

Nichollsa z Wielkiej Brytanii.

Powyższa weryfikacja została dokonana w oparciu o dokumentację źródłową -  rachunki 

do umów cywilnoprawnych, wydruk z dnia 25 października 2016 r. pn. „Środki trwałe -  tabela 

amortyzacyjna na rok: 2015” -  jak również poprzez zliczenie wysokości kosztów amortyzacji 

i wynagrodzeń, zaksięgowanych na poszczególnych kontach księgowych, zgodnie z 

przedłożonymi wydrukami z systemu FK oraz wydrukami kartoteki wynagrodzeń od 01-01- 

2015 do 31-12-2015. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż łączna kwota 

kosztów amortyzacji za 2015 r. wyniosła 154 181,81 zł, natomiast kwota wynagrodzeń z 

pochodnymi wyniosła 25 007,00 zł. Zaznaczyć ponadto należy, iż w pkt VI. sprawozdania 

merytorycznego wykazano kwoty wynagrodzeń za 2015 r. na poziomie 0,00 zł.

Księgi rachunkowe jednostki powinny być prowadzone w sposób umożliwiający sporządzenie 

na ich podstawie sprawozdania finansowego (Bilansu i RZiS) w zakresie zgodnym co najmniej 

ze wskazanym w załączniku nr 4 ustawy o rachunkowości tzn. powinny pozwalać na 

uzgodnienie pozycji wszystkich kosztów wykazanych w RZiS [w tym amortyzacji, zużycia 

materiałów i energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz 

pozostałych kosztów] bezpośrednio z saldami poszczególnych kont.

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.
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Załącznik nr 33, 39, 48 i 49 do protokołu

Ponadto, w trakcie analizy sprawozdania finansowego stwierdzono m.in. następujące 

błędy/omyłki/ niespójności w zakresie danych w nim przedstawionych tj.:

A. Bilans:

- w Bilansie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego kwota dot. Wyniku finansowego netto 

za rok obrotowy została błędnie wykazana w poz. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna),

- w Bilansie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego kwota Innych zobowiązań została błędnie wykazana w 

poz. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,

- w Bilansie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego kwota Rozliczeń międzyokresowych została błędnie 

wykazana w poz. Rezerwy na zobowiązania.

Przedmiotowe kwoty zostały wykazane prawidłowo w Bilansie przyjętym przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz zamieszczonym na stronie internetowej 

Stowarzyszenia.

B. Rachunek zysków i strat:

- w Rachunku zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nie uzupełniono kwot w poz. 

E.I. „Nadwyżka przychodów nad kosztami”.

Z uwagi na fakt, iż dane w ww. zakresie, zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, 

przyjętym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz zamieszczonym na stronie 

internetowej Stowarzyszenia są poprawne, powyższe uchybienia zakwalifikowano jako nie 

mające znaczącego wpływu na ocenę kontrolowanego zagadnienia.

Załącznik nr 45 i 46 do protokołu 

Sprawozdanie merytoryczne.

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

danych finansowych w nim przedstawionych tj.
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- pkt III 3.1 -  wskazano, iż stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego wynosił 0,00 zł, co nie jest zgodne 

ze stanem faktycznym opisanym w pkt „Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” niniejszego dokumentu,

- pkt III 3.2, 3.3, 3.4 i 4.1 -  w ramach kosztów sfinansowanych z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych wskazano koszty dot. realizacji projektu turystyczno-integracyjnego, 

sfinansowane ze środków PFRON w wysokości 9 651,62 zł,

- pkt III 4.1 -  nie wykazano kosztów administracyjnych Stowarzyszenia, pomimo ich ujęcia 

w Rachunku wyników oraz zaewidencjonowaniu na kontach 400-01, 400-02, 409, 462 

w łącznej wysokości 73 145,78 zł,

- pkt III 4.2 -  nie wykazano kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej 

z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo ich poniesienia 

w 2015 r. i ujęcia na koncie 721-12 w łącznej wysokości 5 193,16 zł,

- pkt IV 1 -  zaznaczono, iż jednostka korzystała ze zwolnień z podatku dochodowego od osób 

prawnych, co nie jest zgodne z informacjami zaprezentowanymi w pkt „Sposób korzystania 

z uprawnień i zwolnień określonych w ustawie” niniejszego dokumentu,

- pkt IV 3 -  zaznaczono, iż organizacji przysługuje prawo dzierżawy nieruchomości 

na preferencyjnych warunkach w ramach zawartej umowy z podmiotami publicznymi, 

natomiast względem powyższej nieruchomości ustanowione zostało prawo użytkowania 

na czas określony na podstawie umowy z Gminą Wrocław [akt notarialny z dnia 24 listopada 

2006 r.],

- pkt V 1.3 -  wskazano, iż w 2015 r. na rzecz organizacji 13 osób świadczyło usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, tymczasem powyższa liczba wyniosła 11 osób [dane 

uzgodniono na podstawie przedstawionych kontrolerom umów oraz wydruków kartoteki 

wynagrodzeń od 01-01-2015 do 31-12-2015],

- pkt V 3 -  wskazano, iż 13 wolontariuszy wykonywało świadczenie na rzecz Stowarzyszenia 

w 2015 r., tymczasem Stowarzyszenie korzystało w tym okresie ze świadczeń 

3 wolontariuszy, zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w pkt „Prawidłowość korzystania 

ze świadczeń wolontariatu” niniejszego dokumentu,

- pkt VI -  nie wypełniono żadnej pozycji niniejszego punktu odnoszącego się do kwot 

wynagrodzeń z różnych tytułów, pomimo poniesienia przez Stowarzyszenie w 2015 r. kosztów 

wynagrodzeń w wysokości 25 007,00 zł na podstawie zawartych umów zleceń (patrz opis w 

części protokołu dot. RZiS).

35



W odniesieniu do ustaleń kontrolujących w ww. zakresie, podniesionych w trakcie 

prowadzonych czynności kontrolnych, Stowarzyszenie przedłożyło Oświadczenie z dnia 

21 listopada 2016 r. o treści: „Zaświadczamy, iż błędy zawarte w sprawozdaniu merytorycznym 

są wynikiem problemów’ technicznych z generatorem wniosków zawartym 

na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Generator nie tylko bardzo często 

zawieszał się, co uniemożliwiało płynną pracę, ale nie pozwalał na wpisywanie ob-eślonych 

danych -  np. po walidacji -  mimo wyraźnie określonego kosztu w bilansie - wymagał jego  

zmiany (np. zsumowanie go z inną pozycją kosztową )  w innym przypadku nie pozwalał na 

zapisanie danych. Generator również posiada bardzo duży mankament - (który zauw>ażyłiśmy 

dopiero na etapie kontroli i wyciągnięciu sprawozdania z  systemu oraz sprawdzenia 

wcześniejszych sprawozdań) -  mimo wpisania wszystkich wymaganych danych, przejściu 

procesu walidacji i zapisaniu (złożeniu) sprawozdania -  w czasie pubłikacji 

na stronie Ministerstwa sprawozdania -  została usunięta z niego znaczna część wpisanych 

przez nas danych (co można sprawdzić również ogłądając wcześniejsze sprawozdania - 

np. opublikowana została tylko informacja dodatkowa -  natomiast wiadomo, że bez wpisania 

danych finansowych i dopiero przejściu procesu walidacji -  można było zapisać sprawozdanie) 

( . . . ) ”■

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia jednostki do wiadomości. Podkreślenia 

jednakże wymaga fakt, iż Stowarzyszenie nie wskazało konkretnie których pozycji 

sprawozdania dotyczą wyjaśnienia, a kontrolujący nie są w stanie ocenić, które z ww. uchybień 

są konsekwencją nieskutecznego funkcjonowania systemu, jak również Stowarzyszenie mogło 

wystąpić do Ministerstwa z prośbą o dokonanie korekty w treści sprawozdania merytorycznego 

po jego opublikowaniu i stwierdzeniu błędów lub braków w jego treści.

Tym niemniej, z uwagi na powyższe wyjaśnienia jednostki, jak również brak wpływu 

powyższych ustaleń na działalność finansowa jednostki w ocenianym zakresie, zostały one 

zakwalifikowane jako uchybienia.

Ponadto, kwoty przychodów ze środków 1% oraz ze źródeł prywatnych -  darowizn, 

uzyskanych w roku 2015 r. wskazane w pkt III. 2.1 i 2.3 sprawozdania merytorycznego, nie są 

poprawne, co jest konsekwencją błędnego ujęcia w ewidencji księgowej Stowarzyszenia kwot 

darowizn w łącznej wysokości 812,74 zł na kontach dot. przychodów z 1%, co zostało 

opisane i ocenione w pkt „Prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji 

gospodarczych” niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 33, 36, 39, 47, 49, 50 i 51 do protokołu
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11. Publikacja rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Zgodnie z 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 

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 Uchwałami Walnego Zebrania Członków 

AXIS Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego nr 4 (sprawozdanie 

finansowe) i 5 (sprawozdanie z działalności Zarządu) z dnia 9 maja 2016 r.

Załącznik nr 44 do protokołu

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2015 zamieszczone zostało 

na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego pod datą 15 lipca 2016 r.

Załącznik nr 52 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://aksonaxis.pl/.

Załącznik nr 53 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, aby zapisy księgowe zawierały obligatoryjne dane wskazane w art. 23 ust. 2 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

2. Dołożenie należytej staranności przy ustalaniu rzeczywistej kwoty przychodu z tytułu 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z faktycznymi wpływami kwot.

3. Zapewnienie, aby Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

-  na podstawie art. 47 ust 3a ustawy o rachunkowości -  określające sposób przeznaczenia
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dodatniej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami odnosiły się do kwoty ustalonej 

w sprawozdaniu finansowym jednostki za dany rok.

4. 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.

5. Zapewnienie spójności pomiędzy danymi wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym, 

zamieszczanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, a sprawozdaniem finansowym przyjmowanym przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia.

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

wykazywanych, z zachowaniem należytej staranności.

7. Określenie w Statucie Stowarzyszenia zakresów prowadzonych przez Stowarzyszenie 

rodzajów działalności, stosownie do treści zapisu art. 10 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

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.

Do wiadomości:
1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  „AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych

po Urazie Rdzenia Kręgowego” mające siedzibę przy ulicy Bierutowskiej 23, 51-317 
Wrocław. —to eh tya U fr

3. a/a '

Paweł Hreniak
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