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Wybrane cele i zadania
pożytku publicznego
realizowane przez
Fundację
- pomoc społeczna w
tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
- działalność
charytatywna
- ochrona i promocja
zdrowia
- działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
- nauka, edukacja,
oświata i wychowanie
- turystyka
i krajoznawstwo
- wypoczynek dzieci
i młodzieży
- kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i tradycji
- upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
- ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
- pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych w kraju

Włocławek, dnia 17.08.2015 rok
Szanowni Darczyńcy
Z satysfakcją przekazujemy Państwu informację dotyczącą pozytywnych
wyników kontroli przeprowadzonej w Fundacji w 2015 roku na zlecenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Fundacja Humanitarna we Włocławku posiadająca status Organizacji Pożytku
Publicznego (OPP), działająca już 17 rok, uprzejmie informuje, że w okresie od 04
maja 2015 do 30 czerwca 2015 została przeprowadzona bardzo szczegółowa
kontrola problemowa Fundacji.
Kontrola zlecona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – pismo nr DPP-I-073124-KZ/KS/14 z dnia 30 grudnia 2014 - której przeprowadzenie powierzono
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
Kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.
Nie stwierdzono żadnych uwag w zakresie przestrzegania przez Fundację zasad
określonych Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2014, poz. 1118 z
późn. zmianami), w tym między innymi:
• prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% pdof
• sporządzania sprawozdawczości
• uprawnień wynikających z ustawy
Drobne uwagi kontroli dotyczyły jedynie aktualizacji polityki rachunkowości oraz
opisu faktur zewnętrznych, bez wpływu na merytoryczną działalność Fundacji.
Do wglądu w siedzibie Fundacji:
• wystąpienie pokontrolne z dnia 29 lipca 2015
• protokół z kontroli problemowej podpisany dnia 16 lipca 2015
Pozytywny wynik kontroli potwierdza, że Fundacja Humanitarna we Włocławku
jest kompetentną i użyteczną organizacją pożytku publicznego, która rzetelnie i
skutecznie udziela pomocy osobom fizycznym, domom dziecka, placówkom
oświatowym i zdrowotnym, klubom sportowym i innym beneficjentom, i co istotne
– siłami społecznymi. Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników. Zarząd
Fundacji oraz Rada Nadzorcza pracują społecznie. Koszty funkcjonowania
fundacji nie przekraczają 7 % kosztów ogółem w danym roku.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Barbara Lewandowska

