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ABC dla III sektora: 

ZADANIA PUBLICZNE 
 

 

 

SKRYPT nr 4 

Zasady rozliczania zadań publicznych 
Poradnik dla organizacji realizujących zadania publiczne finansowane i współfinansowane  

ze środków samorządów z terenu powiatu ostródzkiego: 

Powiat Ostródzki, Gmina Miejska Ostróda, Gmina Ostróda, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn,  

Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Gmina Miłakowo 

 

 

Spis treści: 
 

1.1. Zasady ogólne 

1.2.  Okres kwalifikowalności 

1.3.  Koszty kwalifikowane 

1.4.  Koszty niekwalifikowane 

1.5. Dokumentowanie wydatków – dowody księgowe 

1.6. Opis dokumentów księgowych 

1.7. Płatności 

1.8. Zmiany w budżecie 

1.9. Rozliczenie wybranych wydatków/kosztów 

1.9.1. Odsetki 

1.9.2. Wolontariat 

1.9.3. Przejazdy 

1.9.4. Wynagrodzenia 

1.10. Najczęściej popełniane błędy  

 

Publikacja (Skrypt nr 4) powstała w ramach zadania 
„Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych” realizowanego przez Ostródzkie 
Stowarzyszenie Kulturowe „SASINIA” 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ludności 
Niemieckiej HERDER w Morągu w roku 2011 

 

     
 

Zadanie współfinansowane ze środków  
Powiatu Ostródzkiego 

 

 

Aktualizacja publikacji (Skrypt 4) została dokonana  
w ramach zdania „Małe Forum Pełnomocników” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich w roku 2012 

 

 
 

Zadanie współfinansowane ze środków  
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 

Powiatu Ostródzkiego ani Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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1.1. Zasady ogólne 

 

 Ze środków dotacji miasta/gminy/powiatu mogą być finansowane tylko te działania, które 

mieszczą się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej.  
 

Sprawdź, czy zadanie publiczne, o którego finansowanie się starasz, jest zgodne z Twoim 

statutem, tj. z celami i zadaniami? 

 

 Dotacja miasta/gminy/powiatu na realizację zadania publicznego nie może być przeznaczona 

na finansowanie działalności gospodarczej. Nie można wykorzystać dotacji do celów 

zarobkowych. 

 

 Oferent nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) 

do obsługi środków pochodzących z dotacji. 

 

 Oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej  

i dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizowanego zadania zgodnie z zasadami 

wynikającymi z Ustawy z dn. 29.09.199r o rachunkowości w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

 

  

1.2. Okres kwalifikowalności 

 

Środki z dotacji wydajemy tylko w okresie realizacji zadania, tj. w czasie określonym w umowie 

o dofinansowanie, zgodnie z terminem rozpoczęcia i zakończenia zadania.  
 

Sprawdź termin rozpoczęcia i zakończenia zadania w ofercie i umowie o dofinansowanie. To 

właśnie w tym okresie muszą zostać wystawione rachunki, faktury itp.  i… zostać opłacone. 

 

Wydatkowanie środków po okresie realizacji zadania (zarówno z dotacji, jak i środków 

własnych) jest wydatkiem niekwalifikowalnym. 

 

 

 

1.3. Koszty kwalifikowalne 

 

Aby koszty/wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowalne, czyli możliwe do sfinansowania  

z dotacji samorządu muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
 

 są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt. 1.2, czyli w okresie realizacji zadania 

 są niezbędne dla realizacji zadania 

 są racjonalne i efektywne 

 zostały faktycznie poniesione 

 są udokumentowane 

 zostały przewidziane w budżecie zadania 

 są zgodne z warunkami konkursu (specyfikacja, regulamin) 

 są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, np. kodeks 

pracy. 
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Przykłady kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania: 

 

 wynagrodzenie trenera, opiekuna, 

 zakup materiałów na warsztaty i szkolenia (bibuła, kredki, 

nożyczki) 

 dowóz uczestników 

 poczęstunek 

 projekt i druk ulotek, plakatów 

 zamieszczenie ogłoszenia w prasie 

 wynajem pomieszczeń 

 zakup nagród  

 wpisowe TYLKO do udziału w zawodach/turniejach 

 

 

 

Nie jest dozwolone podwójne finansowanie tego samego wydatku, czyli pokrycie go dwa 

razy, np. ze środków dotacji gminy i z innych źródeł. 

 

 

 

1.4. Koszty niekwalifikowalne 

 

Ze środków dotacji miasta/gminy powiatu nie można sfinansować tych wydatków, które nie 

odnoszą się wprost do zadania, w szczególności: 

 

 zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 wpisowe z tytułu przynależności do klubów/ligi/federacji sportowych wynikające  

z obowiązków statutowych organizacji 

 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań 

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań 

 koszty kar i grzywien 

 koszty procesów sądowych 

 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania 

 koszt sporządzenia oferty 

 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).  

W przypadku kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT wszelkie 

koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są 

kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania 

podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).  
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1.5. Dokumentowanie wydatków – dowody księgowe 

 

Dokumentowanie wydatków, a więc i rozliczenie dotacji, następuje na podstawie dowodów 

księgowych, spełniających wymagania określone ustawą z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości. Mogą to być w szczególności:  

 

 faktury VAT 

 faktury korygujące 

 rachunki  

 listy płac 

 bilety 

 polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacje) 

 dokumenty ubezpieczeniowe (polisy) 

 noty obciążeniowe 

 noty korygujące 

 

 

 

1.6. Opis dokumentów księgowych 

 

Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania, zarówno te, które dotyczą 

wydatkowania dotacji jak i te, które dotyczą wkładu własnego, powinny być właściwie opisane 

na odwrocie. Minimalny wymagany opis powinien zawierać: 

 

1. Tytuł realizowanego zadania i umowy, a w przypadku aneksu do umowy należy dopisać: 

oraz zgodnie z Aneksem nr ...... z dnia...... 

 

2. Opis wydatku oraz czas, miejsce i przeznaczenie zakupionej usługi, towaru. 

 

3. Wskazanie źródła finansowania: w jakiej części (kwotowo) została opłacona należność z 

faktury/rachunku ze środków pochodzących z dotacji, a z jakiej ze środków własnych 

 

4. Pieczęć firmowa organizacji 

 

5. Oświadczenie dotyczące zgodności zakupu z Prawem Zamówień Publicznych – jeśli 

dotyczy 

 

6. „Sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz data i czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionych, np. koordynator zadania, szef organizacji 

 

7. „Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym” oraz data i czytelny podpis osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

8. Dekret księgowy – sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem 

osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego 

oraz data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. 
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Przykładowy opis dokumentu księgowego: 

 
Wydatek dotyczy realizacji zadania „………………………..” 
zgodnie z umową nr …….. z dn. …………..  
zawartą pomiędzy Powiatem Ostródzkim, a Stowarzyszeniem  
………………………………… 
 
Dotyczy zakupu towaru/usługi z przeznaczeniem na: 
 
 
 
Sposób finansowania: 
 

ze środków własnych lub 
innych źródeł: 

 
 
 

Numer poz. w budżecie 

ze środków dotacji  
Powiatu Ostródzkiego: 

 

RAZEM: 
 

 
Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym 
 

 

Sfinansowano ze środków Powiatu Ostródzkiego 
na podstawie umowy nr ………. z dn. ……………….. 

 

 
Wydatek nie podlega PZP  
zgodnie z art. 4 ust 8 Ustawy 
PZP 
 

Sprawdzono pod względem 
merytorycznym. 
 

Stwierdzam, że wydatek jest 
legalny, celowy, oszczędny,  
a zakupiony towar 
rzeczywiście dostarczony / 
usługa zrealizowana data 

 

Sprawdzono pod względem 
formalno-rachunkowym 

data 

 

Zapłacono przelewem / 
gotówką 

data 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto  
Wn 

Kwota Konto Ma 

   

Razem 
 

Data  
 

Podpis 
 

 

 

 

Pieczęć organizacji 
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Podpowiedź: 

 

 W przypadku dużej liczby dowodów księgowych warto przygotować na komputerze 

szablon/wzór opisu i drukować go na odwrocie oryginalnej faktury  

 

 Można też zakupić odpowiednią dużą pieczęć z treściami jak wyżej. 

 

 

 

1.7. Płatności 

 

W celu rozliczenia dotacji należy potwierdzić, że dany wydatek został faktycznie poniesiony, 

czyli zapłacony. Dokumenty, które to potwierdzają to: 

 

 wyciąg bankowy 

 raport kasowy 

 rozliczenie pobranej zaliczki 

 KW (kasa wypłaci) 

 

Zalecane jest by płatności ze środków dotacji miały formę bezgotówkową (przelewy, karta 

płatnicza), jednakże dopuszczalne i nie zabronione jest dokonywanie płatności gotówkowych.  

 

 

Terminy w których należy dokonać płatności: 

 

 nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie 

 nie później niż data określona w umowie 

 jednocześnie nie później niż do 31 grudnia danego roku, co wynika  

z zasady roczności budżetu miasta, gmin i powiatów 

 

 

 

Uwaga! 

W przypadku przelewów liczy się data księgowania umieszczona na wyciągu bankowym. 

Jeżeli przelew wyjdzie w ostatnim dniu projektu, ale zbyt późno, i zostanie zaksięgowany 

w kolejnym dniu – jest to wydatek niekwalifikowany. 

 

Uwaga na dzień 31 grudnia, kiedy banki często zastrzegają sobie wykonywanie 

przelewów do określonej godziny, np. 11.00/ 

 

 

Podpowiedź: 

 

 Podatek od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz składki do ZUS co do zasady płaci się 

w kolejnym miesiącu po wypłaceniu wynagrodzenia, ale można to zrobić od razu lub na koniec 

miesiąca, w którym wypłacono wynagrodzenie – nie jest to zabronione. 

1.8. Zmiany w budżecie 
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Zleceniobiorca realizując zadanie publiczne powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową  

i kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy o realizację zadania publicznego. Jednak 

umowa może dopuszczać zwiększenie danego kosztu określonego w kosztorysie o określoną 

wysokość wyrażoną w %, np. 10%. Przy zachowaniu tego limitu, zmiany kwotowe nie wymagają 

powiadamiania samorządu ani jego dodatkowej zgody. 

 

Pozostałe zmiany wymagają bezwzględnie zgody samorządu oraz skutkują zawarciem aneksu 

do umowy. Są to w szczególności: 

 

 wprowadzenie nowych wydatków 

 zwiększenie danej pozycji wydatku powyżej limitu określonego w umowie 

 obniżenie wartości wkładu własnego powyżej limitu określonego w umowie  

 zamiana środków własnych finansowych na środki własne niefinansowe 

 

 

Uwaga !!! 
 
O zgodę na przesunięcia i zmiany w kosztorysie należy wystąpić przed zaistnieniem 

zmiany.  
 

Zgodę, aneks oraz zaktualizowany kosztorys należy posiadać przed zakończeniem 

zadania. 

 

 

 

1.9. Rozliczanie niektórych kosztów i wydatków 

 

 

1.9.1. Odsetki 

 

Odsetki od dotacji z budżetu miasta/gminy/powiatu powiększają sumę dotacji i muszą zostać 

wykorzystane na cele zgodne z celami zadania lub – w przypadku ich niewykorzystania, 

zwrócone. 

 

 

1.9.2. Wolontariat 

 

Koszt pracy wolontariusza może stanowić wkład własny organizacji w realizację zadania 

publicznego. Wkład taki wycenia się za pomocą: 

 

 określenia stawki godzinowej dla pracownika wykonującego podobne zadanie  

w danej organizacji i zastosowanie jej do pracy wolontariusza lub 

 określenia stawki dla danej usługi/pracy na otwartym rynku i zastosowanie jej do pracy 

wolontariusza lub 

 zastosowanie wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, w którym określane są 

stawki godzinowe w tzw. gospodarce uspołecznionej  

Pracę wolontariusza dokumentuje się za pomocą: 
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 porozumienia o współpracy z wolontariuszem zawartego zgodnie z art. 44 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 karty pracy wolontariusza 

 pisemnego sprawozdania wolontariusza 

 pisemnego oświadczenia członka organizacji Oferenta wskazującego: termin, nazwę 

zadania, liczbę godzin/dni, zakres czynności 

 

Powyższe dokumenty powinny być podpisane zarówno przez wolontariusza, jak  

i przedstawiciela Oferenta. 

 

 

Podpowiedź: 

Wolontariuszowi można zwracać koszty przejazdu do miejsca wykonywania pracy oraz 

sfinansować ubezpieczenie, koszty zakwaterowania itp. – jest to koszt kwalifikowany. 

 

 

1.9.3. Przejazdy 

 

Koszt przejazdu nie może przekraczać przyjętych przez organizację stawek, nie większych niż 

obowiązujące stawki za 1 km przebiegu pojazdu określone we właściwym Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19.12.2012 w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.  

 

Podpowiedź: 

Stawka za 1 km – stan na dn. 01.12.2012 

 samochód o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł / km 

 samochód o pojemności powyżej  900 cm3 – 0,8358 zł / km 

 motocykl – 0,2302 zł / km 

 motorower – 0,1382 zł / km 

 

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę przejazdy rozlicza się za pomocą: 
 

 polecenia przejazdu służbowego, tzw. delegacji (mogą być gotowe druki) 

 ewidencji przebiegu pojazdu 

 
 

Przykładowa ewidencja przebiegu pojazdu: 
 

 

Lp. Data 
Godzina 

Trasa Cel podróży 
Liczba 

km 

Stawka 

za 1 km 
Razem Podpis 

1 01.06.2011 8.00-9.00 
Ostróda – 

Olsztyn 

Udział w 

konferencji 
40 0,8358 66,86zł  

Razem: 40  66,86zł  
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W przypadku osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną, np. na umowę zlecenie 

rozliczenie kosztów przejazdu następuje za pomocą rachunku za przejazd zawierającego 

ewidencję przebiegu pojazdu 

 
 

Przykładowy rachunek kosztów podróży 
 

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY 

 

Wystawiający: ……imię, nazwisko, adres ………………. 

 

Obciążam ….. dane organizacji ………………. kosztami podróży służbowej w wysokości  

         …… zł 

na podstawie Umowy/Porozumienia nr ….. z dnia …………….. 

        WYJAZD PRZYJAZD środki 

lokomocji 

koszty 

przejazdu Miejscowość data Godzina miejscowość data godzina 

    
      

    
      

    
      

    
      

Razem: 
 

 

 

…………………………………………….                            ………………………………………………….. 

        miejscowość, data                                        podpis 

 

 

 

1.9.4. Wynagrodzenia 

 

Koszty wynagrodzeń i honorariów mogą być ponoszone na podstawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło oraz na podstawie faktury wystawionej przez osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą. 

 

W sprawozdaniu finansowym dokumentację kosztów wynagrodzeń i honorariów stanowią: 

 

1/Przy umowach o pracę: 

 karta czasu pracy lub lista obecności 

 wyciąg z listy płac z wyodrębnieniem kwot pochodzących z dotacji 

 

2/ Przy umowach zlecenia i innych umowach cywilno-prawnych: 

 umowy 

  rachunki do umów 

 

3/ Przy usłudze wykonywanej przez jednoosobowy podmiot gospodarczy: 

 umowa o świadczenie usługi 

 faktura/rachunek ze specyfikacją zakresu usługi (czynności) 
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1.10. Najczęściej popełniane błędy 

 

 nieopisane dokumenty księgowe 

 

 błędnie opisane dokumenty księgowe 

 

 przelewy są z różnych kont – często z prywatnych 

 

 niewłaściwie prowadzona księgowość lub wręcz jej brak 

 

 niewłaściwa forma zatrudnienia w zadaniu 

 

 ponoszenie wydatków niezgodnie z ofertą 

 

 wydatki ponoszone poza terminem realizacji zadania 

 

 wydatki ponoszone niezgodnie z regulaminem 

 

 nieprzestrzeganie limitów przesunięć – przesunięcia powyżej limitu bez zgody samorządu 

 

 niezachowanie proporcji pomiędzy dotacją a wkładem własnym 

 

 nie wydatkowanie całej dotacji – konieczność zwrotu niewykorzystanej części 

 

 nieinformowanie o zmianach 

 

 niewykorzystanie – niewydanie odsetek – konieczność zwrotu 

 

 finansowanie z dotacji wpisowego związanego z działalnością statutową 


