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Zarząd Fundacji
„Razem Łatwiej”
Al. Jana Pawła II nr 3 lok. 11
62-030 Luboń

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie1, Maria Fornalska – starszy specjalista oraz Tomasz
Kmiecik – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu2 przeprowadzili w dniach od 29 lipca do 11 sierpnia
2020 r. kontrolę w Fundacji „Razem Łatwiej” w Luboniu3, zwanej dalej „Fundacją”.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości gromadzenia i wydatkowania
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku
publicznego prowadzącej konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta). Kontrolą
objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.4
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Fundacji.
W związku z powyższym, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy, przekazuję niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych
poprzez organizowanie pomocy finansowej, specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji.
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W 2019 r. Fundacja otrzymała środki finansowe pochodzące z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 347.172,32 zł, z tego: 166.309,34 zł
z przeznaczeniem na, wskazane przez podatników, indywidualne konta podopiecznych
(subkonta) oraz 180.862,98 zł z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji.
Środki w wysokości 166.309,34 zł przekazano na subkonta, a ich wypłata odbywała się
na zasadach określonych w „Regulaminie refundacji kosztów ze środków zgromadzonych
na subkoncie podopiecznego” oraz w zawartych z podopiecznymi Fundacji umowach. Zgodnie
z ww. umowami, Fundacja pobierała 5% zgromadzonych na subkontach podopiecznych
środków z przeznaczeniem na opłaty bankowe, prowadzenie obsługi księgowej oraz cele
statutowe organizacji.
Fundacja prowadziła 50 indywidualnych kont podopiecznych. W okresie objętym
kontrolą aktywnych było 30 subkont, natomiast pozostałe 20 kont było nieaktywnych,
tj. na konta te nie wpłynęły środki finansowe pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych
za 2018 r. i do dnia 30 kwietnia 2020 r. nie zaewidencjonowano żadnych operacji.
W ww. okresie Fundacja przekazała podopiecznym z ich subkont środki w łącznej
kwocie 75.140,50 zł, środki te stanowiły refundację poniesionych wydatków, która
obejmowała, m.in.:
 koszty rehabilitacji, hipoterapii, fizjoterapii, turnusów rehabilitacyjnych, badań
i konsultacji lekarskich dla podopiecznych,
 koszty dojazdu na rehabilitację, hipoterapię, fizjoterapię, badania i konsultacje lekarskie
dla podopiecznych,
 koszty zakupu leków i suplementów dla podopiecznych,
 koszty zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego dla podopiecznych.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r., ze środków przeznaczonych
na działalność statutową, Fundacja wydatkowała kwotę 179.767,04 zł na następujące cele:
 zakup 20 wózków inwalidzkich dla podopiecznych5,
 refundację kosztów rehabilitacji, terapii logopedycznej oraz zakupu odzieży
ortopedycznej dla podopiecznych, nie posiadających subkont,
 opłaty bankowe związane z obsługą subkont podopiecznych.
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Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie gromadzenie i wydatkowanie,
otrzymanych przez Fundację, środków finansowych pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w organizacji pożytku publicznego prowadzącej konta
indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta).
Ocenę pozytywną uzasadnia gromadzenie i wydatkowanie przez Fundację środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 27
ust. 1 i 2 ustawy.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Łukasz Mikołajczyk

Otrzymują:

1) Fundacja „Razem Łatwiej” al. Jana Pawła II nr 3 lok.11, 62-030 Luboń,
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