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                              Gorzów Wlkp., dnia      lipca 2022 r. 

      WOJEWODA LUBUSKI                                   

      

           

 

Nasz znak: NK-II.431.3.2.2022.HKam  

Sprawę prowadzi: Hanna Kamińska 

Telefon: 957851822 

e-mail: hanna.kaminska@lubuskie.uw.gov.pl     

Pani  

Elżbieta Durska 

Prezes Europejskiej Fundacji 

Oświaty i Kultury 

w Zielonej Górze 

 

  

dotyczy: wystąpienia pokontrolnego 

 

Pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Wiceprezesa Rady Ministrów 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przeprowadzili kontrolę 

w  zakresie prawidłowości prowadzenia przez organizację pożytku publicznego 

działalności odpłatnej w 2020 r. Na wniosek Fundacji z dnia 10 lutego br., ze względu na 

wprowadzenie na terenie całego kraju ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, 

kontrolę przeprowadzono w formie elektronicznej. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

z dnia 15 czerwca 2022 r., podpisanym przez Panią Prezes bez wniesienia zastrzeżeń, 

stosownie do art. 31 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Działalność Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze w zakresie objętym 

kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

 

W trakcie kontroli ustalono że: 

 statutowa działalność organizacji posiada formę działalności odpłatnej i nieodpłatnej,  

 Statut jednostki nie zawiera informacji o rodzaju prowadzonej przez Fundację 

działalności pożytku publicznego, 

 zmiany osobowe we władzach Fundacji znalazły odzwierciedlenie w KRS,  

 członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu złożyli ustawowo wymagane oświadczenia,  

 w Planie kont stanowiącym załącznik do Polityki rachunkowości kontrolowanej jednostki 

nie wyodrębniono kont pozwalających na weryfikację przychodów oraz kosztów 

prowadzonej przez Fundację działalności, 

 w sprawozdaniu finansowym (rachunek zysków i strat) i sprawozdaniu merytorycznym 

za 2020 r. Fundacja ujęła przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

pomimo, że takiej działalności nie prowadziła, 
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 w sprawozdaniu merytorycznym za 2020 r. (cz. II) Fundacja zamieściła informacje 

dotyczące przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego, które zgodnie 

z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego są przedmiotem działalności nieodpłatnej, 

 Fundacja nie zamieściła na swojej stronie internetowej sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania merytorycznego.  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zalecam: 

 doprecyzowanie zapisów Statutu Fundacji o zakres prowadzenia poszczególnych form 

działalności pożytku publicznego stosownie do postanowień art. 10 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 doprecyzowanie zapisów w Polityce rachunkowości o konta księgowe służące do 

ewidencji przychodów i kosztów według form działalności pożytku publicznego stosownie 

do postanowień art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania merytorycznego, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe ujmowanie w nich przychodów i kosztów, 

 rzetelne sporządzanie sprawozdania merytorycznego pod kątem zgodności przedmiotu 

działalności pożytku publicznego z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 zamieszczanie na stronie internetowej Fundacji sprawozdań finansowych 

i merytorycznego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.  

 

Na podstawie art. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oczekuję w terminie 40 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zaleceń.  

 

Podstawa prawna: 

*art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz.1327 ze zm.) 
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