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Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Wsparcie 

w Witnicy. 

 

Pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na zlecenie 

Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, 

przeprowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Wsparcie w Witnicy w zakresie prawidłowości 

prowadzenia przez organizację pożytku publicznego działalności odpłatnej pożytku 

publicznego.1 

Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju ograniczeń związanych z epidemią 

COVID-19, działania kontrolne przeprowadzone były częściowo w siedzibie kontrolowanej 

jednostki oraz w formie elektronicznej. 

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

z dnia 24 czerwca 2022 r., podpisanym przez Panią w dniu 29 czerwca br., bez wniesienia 

zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.2 

Działalność Stowarzyszenia Wsparcie w Witnicy w zakresie objętym kontrolą oceniono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pozytywnie z nieprawidłowościami.  

 

W trakcie kontroli ustalono, że: 

1) Stowarzyszenie powstało 15 listopada 2005 r. i działa na podstawie ustawy - Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261)  oraz statutu; 

2) Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony; 

3) Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną oraz działalność nieodpłatną;  

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia złożyli ustawowo 

wymagane oświadczenia; 

5) Walne Zebrania Członków były zwyczajne. Zgodnie z zapisami rozdziału IV § 9 pkt. 1 

Statutu Walne Zebrania Członków winno być zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia 

co najmniej 1 raz w roku, w terminie do 31 marca. W 2020 r. odbyło się jedno 

posiedzenie, w dniu 29 czerwca 2020 r., na którym podjęto 2 uchwały. Jest to 
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niezgodne z ww. zapisami Statutu. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że przesunięcie 

terminu posiedzenia było spowodowane przedłużeniem terminów sprawozdawczych 

dla sprawozdań finansowych za 2020 r. w związku z ograniczeniami spowodowanymi 

COVID-19; 

6) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, w 2020 roku powinien nastąpić 

wybór nowych władz. W dniu 29 czerwca 2020 r. uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia „Wsparcie” w Witnicy odroczono termin wyboru organów do 

czasu odwołania pandemii Covid-19;  

7) Przychód uzyskany w 2020 r. z działalności odpłatnej pożytku publicznego służył 

wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (działalności odpłatnej) i był 

zgodny z celami statutowymi, wypełniając w ten sposób wymóg określony w art. 8 ust. 

2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zwanej dalej ustawą; 

8) Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona w 2020 r. przez Stowarzyszenie nie 

stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz.162), tj.:  

 wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy w odniesieniu do działalności 

danego rodzaju nie było wyższe od tego, jakie wynikało z  kosztów tej działalności, 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy 

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej za okres tego zatrudnienia, nie 

przekroczyło 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni; 

9) Stowarzyszenie posiada „Politykę rachunkowości”; 

10) W wykazie księgi głównej (konta syntetyczne) stanowiącym załącznik do Polityki 

Rachunkowości wskazane konto 551- Amortyzacja, nie ujęto, jako konto dotyczące 

kosztów poniesionych z działalności odpłatnej; 

11) W wykazie księgi głównej (konta syntetyczne) stanowiącym załącznik do Polityki 

Rachunkowości nie ujęto konta 765 – Pozostałe koszty operacyjne, na którym zgodnie  

z ewidencją księgową ujęto koszty poniesione w 2020 r.; 

12) Stowarzyszenie dochowało terminów wymaganych przepisami prawa w zakresie 

sprawozdawczości, tj.:   

 sprawozdanie finansowe, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostało 

sporządzone w dniu 30 marca 2021 r., zatwierdzone Uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia „Wsparcie” z dnia 28 czerwca 2021 r.; 

 sprawozdania: finansowe i merytoryczne zostały zamieszczone na stronie podmiotowej 

Narodowego Instytutu Wolności w dniu 10 października 2021 r.; 

13) Zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy Stowarzyszenie podało przedmiotowe sprawozdania 

do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia: https://www.wsparciewitnica.pl, w zakładce: statut/sprawozdania; 

14) Dane wykazane w przedmiotowych sprawozdaniach w kontrolowanym zakresie są spójne 

z przedłożoną dokumentacją źródłową i ewidencją księgową; 

15) Sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego 

rewidenta; 

https://www.wsparciewitnica.pl/
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16) Stowarzyszenie nie korzystało z prawa do nieodpłatnego informowania o swojej 

działalności w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji oraz świadczeń wykonywanych 

przez wolontariuszy; 

17) W okresie sprawozdawczym objętym kontrolą Stowarzyszenie nie korzystało ze zwolnień 

podatkowych, od opłat sądowych i skarbowych.  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zalecam: 

 

1. Niezwłoczny wybór nowych władz Stowarzyszenia.  

2. Odbywanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków w terminie zgodnym z zapisami 

rozdziału IV § 9 pkt. 1 Statutu. 

3. Doprecyzowanie zapisów w dokumencie wykaz księgi głównej (konta syntetyczne) 

zgodnie z faktycznie prowadzoną ewidencją księgową. 

 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oczekuję  

w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania zaleceń.3 

 

 

Podstawa prawna: 
1art. 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) 
2  art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327), 
3 art. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Wojciech Perczak 

Wicewojewoda Lubuski 


