
04.03.2009 Kontrola Inspektora Kontroli ZUS , Wydział Kontroli Płatników Składek – marzec 2009 
W dniu 4 marca 2009 r. przeprowadzona została kontrola przez upoważnionego Inspektora 
Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zakresem kontroli objęto prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Fundacja oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za okres od 01/06 do 12/08.  
 
12.11.2009 Kontrola Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – listopad 2009 
W dniu 12 listopad 2009 r. przeprowadzono kontrolę zadania zleconego z zakresu pomocy 
społecznej umowa nr PS.I – 5.9016/8-5/08. 
 
06.05.2010 Kontrola Urzędu Skarbowego – maj 2010 
W dniu 06 maja 2010 r. przeprowadzona została kontrola rzetelności deklarowania podstaw 
opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób 
prawnych za okres 01/08 do 12.08. 
 
16.10.2010 Kontrola Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – czerwiec 2010 
W dniu 16 czerwca 2010 r. przeprowadzono kontrolę z zakresu prawidłowości realizacji zadania 
pn.: „Corpus Dei – II Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej. 
 
01.02.2012 Kontrola przeprowadzona przez Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - luty 2012 
Kontrola przeprowadzona przez Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniach od 01.02.2012 do 03.02.2012 by ustalić stan faktyczny i prawny z 
zakresu realizacji i przestrzegania warunków umowy nr ZZO/000025/15/D. 
 
18.05.2012 Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy – maj 2012 
W dniu 18 maja 2012 r. przeprowadzono kontrolę z zakresu przestrzegania warunków prowadzenia 
działalności agencji zatrudnienia za okres 01/11 do dnia kontroli. 
 
08.11.2012 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta w Koninie, Wydział Kultury, Sportu i 
Turystyki – listopad 2012 
W dniu 08 listopada 2012 r. przeprowadzono kontrolę problemową oraz pobierania danych 
osobowych w zakresie prowadzonej kontroli okres objęty od 05.12 do 06.12. 
 
 14.11.2013 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta w Koninie, Wydział Kultury, Sportu i 
Turystyki – listopad 2013 
 W dniu 14 listopada 2013 r. przeprowadzono kontrolę problemową oraz pobierania danych 
osobowych w zakresie prowadzonej kontroli okres objęty od 05.13 do 08.13. 
 
15.11.2013 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta w Koninie, Wydział Spraw Obywatelskich  
– listopad 2013 
W dniu 15 listopada 2013 r. przeprowadzono kontrolę legalności działania Fundacji oraz działalność 
zgodną ze statutem. 
 
19.11.2013 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego – listopad 2013  
W dniu 19 listopada 2013 r. przeprowadzono kontrolę trwałości projektu „Centrum Południowa – 
modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 



07.03.2014 Kontrola Inspektora Kontroli ZUS , Wydział Kontroli Płatników Składek – marzec 2014 
W dniu 07 marca 2014 r. przeprowadzona została kontrola rzetelności obliczania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz 
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 
 
10.09.2014 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta w Koninie – wrzesień 2014 
 W dniu 10  września 2014 r. przeprowadzono kontrolę problemową oraz do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie prowadzonej kontroli okres objęty od 07.13 do 09.13. 
 
06.11.2014 Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy – listopad 2014 
W dniu 06 listopada 2014r. przeprowadzono kontrolę ocenę prawidłowości i skuteczności realizacji 
zadania publicznego zgodnie z umową. 
 
10.12.2014 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta w Koninie – grudzień 2014 
W dniu 10 grudnia 2014r. przeprowadzono kontrolę problemową oraz do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie prowadzonej kontroli okres objęty od 05.14 do 08.14. 
 
06.10.2015 Kontrola przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu- 
październik 2015 
W dniu 06 październik 2015 przeprowadzono kontrolę prawidłowości realizacji zadania z dziedziny 
pomocy społecznej zgodnie z umową 
 
23.08.2016 Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy – sierpień 2016 
W dniu 23 sierpnia 2016 przeprowadzono kontrolę dotyczącą oceny stanowisk pracy pod względem 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 


