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Działania Departamentu PoŜytku Publicznego wynikające z uprawnień 

nadzorczych i kontrolnych Ministra Pracy i Polityki  Społecznej 

 

1. Organizacje PoŜytku Publicznego 

Minister Pracy i Polityki Społecznej stosownie do postanowień ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) sprawuje nadzór 

nad organizacjami poŜytku publicznego. Minister moŜe powierzyć przeprowadzenie 

kontroli marszałkowi województwa lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

do organu wyspecjalizowanego w kontrolowaniu danego rodzaju działalności. NaleŜy 

jednocześnie pamiętać, Ŝe nadzór nad działalnością organizacji poŜytku publicznego w 

zakresie ratownictwa i ochrony ludności sprawuje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. Przeprowadzana w ramach nadzoru kontrola organizacji poŜytku 

publicznego dotyczy prawidłowości korzystania z przyznanych im ustawowo uprawnień 

oraz prawidłowości wykonywania obowiązków jakie ustawa nakłada na podmioty, które 

uzyskały status organizacji poŜytku publicznego. Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. 

liczba podmiotów posiadających status organizacji poŜytku publicznego wynosiła 4 994, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych 

było juŜ 5 681 podmiotów posiadających status organizacji poŜytku publicznego, czyli w 

ciągu roku nastąpił przyrost o 687 podmiotów posiadających status organizacji poŜytku 

publicznego, co stanowi 13,77%. Obowiązku złoŜenia sprawozdań merytorycznych i 

finansowych za 2006 r. nie dopełniło 1 832 podmiotów, do których zostały przesłane 

wezwania do złoŜenia ww. sprawozdań.  

KONTROLE WŁASNE 

W 2007 r. Departament przeprowadził cztery kontrole doraźne, natomiast Biuro Kontroli 

przeprowadziło jedną kontrolę planowaną, ujętą w Planie kontroli na 2007 r. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Brak uchwał dotyczących powołania osób, wchodzących w skład organów 

organizacji poŜytku publicznego, 

2. Brak ewidencji księgowej uwzględniającej podział na przychody i koszty z 

działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz przychody i koszty z 

działalności gospodarczej. 

3. Niedostosowany zakładowy plan kont do specyfiki działalności organizacji. 
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4. Niedostosowana polityka rachunkowości do wymogów przepisów o 

rachunkowości. 

5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z przepisami o rachunkowości. 

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone niezgodnie z wymogami przepisów o 

rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności sporządzone niezgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji. 

8. Niedopełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec właściwych organów. 

9. Brak lub błędy w porozumieniach wolontarystycznych, w tym w szczególności 

wypłacanie wolontariuszom wynagrodzenia za świadczone usługi wolontariatu. 

Po przeprowadzeniu kontroli Departament na bieŜąco monitorował stan realizacji zaleceń 

pokontrolnych. Wszystkie skontrolowane organizacje przyjęły protokoły z kontroli i 

wyniki kontroli. Zalecenia pokontrolne zostały w całości zrealizowane. 

KONTROLE ZLECONE 

W lipcu 2007 r. zlecono kontrolę wszystkim Marszałkom właściwych województw losowo 

wybranej części organizacji poŜytku publicznego, które nie dopełniły obowiązku 

przesłania sprawozdań za 2006 r. 

W trakcie przeprowadzonych przez Marszałków kontroli stwierdzono m.in. następujące 

nieprawidłowości: 

1. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności niezgodnie z 

obowiązującym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. 

2. Niepublikowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności. 

3. Nieprzekazywanie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań 

merytorycznych z działalności i sprawozdań finansowych. 

4. Nieprowadzenie ewidencji księgowej. 

5. Brak dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. 

6. Niedostosowanie zasad prowadzonej ewidencji księgowej do przepisów o 

działalności poŜytku publicznego i o rachunkowości, w tym brak rachunkowego 

wyodrębnienia działalności odpłatnej i nieodpłatnej poŜytku publicznego. 

Marszałkowie poniŜej wskazanych województw przekazali informację o 

przeprowadzanych kontrolach w organizacjach poŜytku publicznego: 
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1. województwa mazowieckiego; 

2. województwa opolskiego; 

3. województwa podlaskiego; 

4. województwa warmińsko-mazurskiego; 

5. województwa lubuskiego. 

 

2. Fundacje 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jako ministrowi właściwemu w rozumieniu 

przepisów o fundacjach przysługują równieŜ uprawnienia nadzorcze nad fundacjami, 

podlegającymi zakresowi jego działania. 

Nadzór nad fundacjami polega m.in. na badaniu podstaw formalno-prawnych 

funkcjonowania fundacji oraz badaniu dopełnienia obowiązku składania właściwemu 

ministrowi corocznego sprawozdania z działalności fundacji. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej podlegało 

1319 fundacji oraz dwa przedstawicielstwa fundacji zagranicznych w Polsce, zaś według 

stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. MPiPS podlegało juŜ 1487 fundacji, przyrost w roku 

wyniósł 168 fundacji, co stanowi niemal 13 % stanu początkowego. 

Sprawozdania z działalności fundacji za 2006 r. winno złoŜyć do końca 2007 r. – 1319 

fundacji oraz dwa przedstawicielstwa fundacji zagranicznych. ZłoŜyło je 724 fundacje oraz 

jedno przedstawicielstwo fundacji zagranicznej. 

W 2007 r. wysłane zostały monity, przypominające o obowiązku złoŜeniu sprawozdania, 

do 501 fundacji. 

Po dokonaniu analizy nadesłanych sprawozdań z działalności do 122 fundacji wysłano 

pisma wskazujące na niespełnianie wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z 

prośbą o uzupełnienie danych. 

 

3. Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

W 2007 r. Departament przeprowadził analizę 734 sprawozdań końcowych i częściowych 

z realizacji zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w 2006 r. W ramach prowadzonej kontroli sprawozdań Departament 

wystosował 361 pism akceptujących sprawozdanie, 192 pism akceptujących warunkowo 

sprawozdanie (w tym pisma 4 dwukrotnie), 179 pism z prośbą o złoŜenie wyjaśnień, w tym 

28 dwukrotnie.  
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Dwie organizacje po podpisaniu umowy wycofały się z realizacji projektu i zwróciły 

dotacje wraz z odsetkami na konto Ministerstwa.  

W wyniku przeprowadzonej analizy 730 sprawozdań zostało zaakceptowanych. W 

przypadku dwóch projektów toczy się postępowanie administracyjne przed wojewódzkim 

sądem administracyjnym.  

Procedura kontroli sprawozdań końcowych i częściowych z realizacji zadań publicznych 

finansowanych z „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2006 roku” 

składała się z dwóch etapów.  

1. Monitoring terminu składania sprawozdań. 

W Departamencie PoŜytku Publicznego prowadzony był rejestr sprawozdań 

uwzględniający m.in. datę złoŜenia sprawozdania. Wysłano monity do organizacji, które 

nie złoŜyły w przewidzianym w umowie terminie sprawozdania.  

 

2. Analiza sprawozdań. 

Analiza sprawozdań prowadzona była w podziale na trzy części: formalną, merytoryczną i 

finansową. 

a) Formalna – pojawiającymi się nieprawidłowościami było złoŜenie sprawozdania po 

terminie i/lub na niewłaściwym formularzu. Była to nieprawidłowość pojawiająca 

się bardzo rzadko. 

b) Merytoryczna – pojawiającymi się nieprawidłowościami była realizacja zadań 

niezgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy lub 

niezrealizowanie wszystkich planowanych działań określonych we wniosku. Była 

to nieprawidłowość stosunkowo rzadko pojawiająca się. 

c) Finansowa – pojawiające się nieprawidłowości to przede wszystkim: 

• błędy rachunkowe, 

• dokonanie przelewu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym 

umową lub po wezwaniu kontrolerów, 

• niezachowanie proporcji wkładu własnego i dotacji do wartości zadania, 

• uwzględnienie w kosztorysie nowych pozycji kosztów nie objętych umową, 

• zamiana finansowego wkładu własnego określonego w umowie na rzeczowy lub 

osobowy wkład własny w realizację zadania, 

• umieszczenie w zestawieniu faktur/rachunków dokumentów księgowych 

wystawionych przed lub po terminie realizacji zadania zawartym w umowie, 
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• przedstawienie do rozliczenia dokumentów niebędących dowodami księgowymi w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Nagminnie pojawiał się problem z niedostosowaniem się organizacji do wymogów 

określonych w §16 umowy, zgodnie z którym, wszelkie zmiany, uzupełnienia i 

oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pisemnej zgody stron 

umowy, pod rygorem niewaŜności, co oznacza wymóg podpisania przez obie strony 

aneksu do umowy w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym równieŜ zmian 

do załączników do umowy. 

 

4. Wnioski 

Z przedstawionych powyŜej informacji wynika, Ŝe zarówno działalność organizacji 

poŜytku publicznego, fundacji oraz realizacja projektów dofinansowanych w ramach FIO 

wykazuje pewne nieprawidłowości. Skutkuje to m.in. prowadzeniem działalności 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nienaleŜytym wypełnianiem 

obowiązków, a w przypadku projektów dofinansowanych w ramach FIO, realizacją 

zleconych zadań niegodnie z postanowieniami zawartej przez strony umowy.  Pomimo 

występowania nieprawidłowości związanych z dokumentacją finansową, wynikających z 

niedostatecznej wiedzy na temat księgowości lub niewłaściwej interpretacji przepisów, 

poziom wiedzy w sektorze pozarządowym dotyczący ustawy o rachunkowości i innych 

aktów normatywnych ulega stałej poprawie. 


