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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.) pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzili 

kontrolę w Stowarzyszeniu „Inicjatywa dla Zwierząt” w Zielonej Górze w zakresie sprawdzenia 

prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

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

podpisanym w dniu 27 grudnia 2013r. bez wniesienia zastrzeżeń, stosownie do art. 31 ust. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Działalność Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt” w Zielonej Górze w zakresie objętym 

kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

 

W trakcie kontroli ustalono że: 

 cele i formy działalności Stowarzyszenia są zgodne z zapisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

 dokumentacja organizacyjna i prawna w kontrolowanym okresie nie jest kompletna:  

 brak przekazania nowemu Zarządowi po wyborach w 2010r. całości dokumentacji 

Stowarzyszenia,  

 oświadczenia członków Zarządu Brygidy Kaczmarek, Joanny Łozickiej i Sylwii Burkowskiej, 

stwierdzające, iż nie są osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie zostały opatrzone 

datą ich złożenia, 



 z dostarczonych protokołów Walnych Zebrań w latach 2011-2012 nie wynika, które z nich 

były Walnymi Zebraniami zwyczajnymi, a które nadzwyczajnymi, co uniemożliwia ustalenie, 

czy Walne Zebrania zostały  zwołane  zgodnie z wymogami  § 25 - § 27 Statutu, 

 z analizy przedłożonej dokumentacji nie wynika, w jaki sposób i w jakim terminie 

zawiadamiano członków Stowarzyszenia o nadzwyczajnych Walnych Zebraniach Członków, 

co  narusza postanowienia § 28 Statutu, 

 w przypadku trzech protokołów z Walnych Zebrań dołączono  listy obecności, na których brak 

podpisów osób uczestniczących w Zebraniu,   

 brak uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które winny zawierać  w myśl § 33 

ust.4 statutu m.in. zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 

 Zarząd Stowarzyszenia w latach 2011-2012 zbierał się wielokrotnie, lecz nie protokołowano jego 

posiedzeń, wobec czego niemożliwe staje się potwierdzenie wypełnienia postanowień § 42 Statutu, 

 sprawozdania Zarządu nie zostały opatrzone datami ich sporządzenia oraz nie zostały zatwierdzone 

przez Walne Zebranie Członków, co jest niezgodne z § 33 Statutu, 

 Stowarzyszenie posiada statutowy kolegialny organ nadzoru (Komisję Rewizyjną), odrębny od 

organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej  

i nadzoru, jednak stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jego funkcjonowania: 

 w aktach Stowarzyszenia brak jest protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej,  

 w kontrolowanym okresie sprawozdania Komisji Rewizyjnej nie były przedmiotem obrad 

Walnego Zebrania Członków i nie zostały zatwierdzone,   

 stwierdzono  niezgodność nazwisk członków Komisji z uchwałami Walnego Zebrania  

i protokołami posiedzeń Komisji między 19 lutego 2012r. a 4 listopada 2012r., 

 członek Komisji Rewizyjnej Marcin Przemysław Pawłowski nie złożył oświadczenia  

o niekaralności, braku pokrewieństwa z członkami Zarządu i nie zatrudnianiu go przez Zarząd, 

 statutowa działalność Stowarzyszenia posiada formę działalności odpłatnej i nieodpłatnej, 

 organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej,  

 w zakresie wyodrębnienia identyfikacji pod względem organizacyjnym i rachunkowym: 

 w 2011 roku nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z tytułu 1%. 

 od 2012 roku taka ewidencja została wprowadzona, 

 sprawozdawczość za 2011rok wykazuje wiele nieprawidłowości: 

 sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za 2011r. zostały opublikowane po 

terminie  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało nie 

uwzględnienie Stowarzyszenia w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok 2012, 

 informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok opublikowana na stronie 

Ministerstwa nie zawiera żadnych danych liczbowych, 



 sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok zawiera nieprawidłową kwotę uzyskaną z tytułu 1%, 

 kwota przychodów wykazana w Rachunku Zysków i Strat za 2011 rok jest niezgodna  

z ewidencją księgową, 

 na stronie internetowej „Inicjatywy dla Zwierząt” nie zamieszczono sprawozdania 

merytorycznego za 2011 rok oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2012 rok,  

 sprawozdawczość za 2012r. prowadzona jest prawidłowo, 

 środki uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kontrolowanym okresie były 

wydatkowane prawidłowo,  

 działalność wolontarystyczna w Stowarzyszeniu jest prowadzona zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zalecam: 

 zapewnienie należytej staranności przy tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji 

Stowarzyszenia, 

 w protokołach Walnych Zebrań Stowarzyszenia określanie wprost, które z zebrań są zwyczajnymi, 

a które nadzwyczajnymi, 

 protokołowanie posiedzeń Zarządu,  

 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, 

 publikowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych na stronie internetowej Stowarzyszenia 

„Inicjatywa dla Zwierząt” stosownie do art. 23 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

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

w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  

o sposobie wykorzystania zaleceń.  

 

 

         Jerzy Ostrouch 


