


Podstawowe dokumenty:

umowa o dofinansowanie

zasady przyznawania i rozliczania dotacji

wzór sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego dofinansowanego z FIO

ustawa o rachunkowości



Rozlicznie:

zgodnie z celem projektu

na warunkach określonych w umowie

zgodnie ze złożoną ofertą

zgodnie z aktualnym kosztorysem

zgodnie z aktualnym harmonogramem



Termin realizacji zadania:

określony w umowie

 maksymalny termin 31 grudnia danego roku 



Termin rozliczenia projektu

określony w umowie

nie dłuższy niż 30 dni od daty zakończenia 

realizacji zadania lub daty zakończenia 

realizacji etapu zadania (projekty dwuletnie)



Termin zwrotu 

niewykorzystanej dotacji

określony w umowie

15 dni od daty zakończenia realizacji zadania

w przypadku zwłoki w zwrocie 

niewykorzystanej części dotacji nalicza się 

odsetki jak dla zaległości podatkowych



Terminy płatności

14 dni od zakończenia realizacji zadania

ale

nie później niż 31 grudnia danego roku 

rozliczeniowego

możliwość płatności zaliczkowej należności 

publicznoprawnych i innych kosztów



Dowody księgowe:

zewnętrzne obce

zewnętrzne własne

wewnętrzne



Dowód księgowy:

opis 

dekretacja

źródło finansowania

podpis uprawnionej osoby



Środki własne:

 finansowe i niefinansowe ( tylko tzw. 

projekty małe 10 tys. – 40 tys. zł: koszt 

wyposażenia pomieszczeń i lokali, wyposażenie i 

materiały, praca wolontariacka)

minimalny udział: wartość dotacji do 150.000 

zł – 10% wartości projektu, wartość dotacji 

powyżej 150.000 zł – 20% wartości projektu



Obowiązek zachowania proporcji 

pomiędzy środkami własnymi a 

wysokością przyznanej dotacji w 

przypadku zmian w wysokości 

wydatkowanego wkładu własnego

Konieczność zachowania limitów w 

poszczególnych kategoriach kosztorysu !



Limity wydatków ze środków FIO:
 koszty osobowe administracji i obsługi projektu –

do wysokości 10% wartości dotacji
 koszty funkcjonowania organizacji związane z 

realizacja projektu – do wysokości 10% wartości 
dotacji

 koszty wyposażenia związane z realizacją zadania -
do wysokości 10% wartości dotacji

 koszty adaptacji pomieszczeń do celów realizacji 
zadania - do wysokości 10% wartości dotacji (i nie 
więcej niż 5.000 zł

 wydatki promocyjne – do wysokości 5% dotacji i nie 
więcej niż 5.000 zł



Podróże służbowe pracowników 

i współpracowników

standardowe powszechnie stosowane 

zasady

Koszty dojazdów beneficjentów

możliwość rozliczenia ryczałtowego

Dokumentacja dojazdów



Przesunięcia pomiędzy 

pozycjami kosztorysu do 10%

 mogą dotyczyć pozycji z każdej kategorii z wyjątkiem 

kategorii I, V i VIII (przesunięcia są niedozwolone dla 

kosztów osobowych administracji, kosztów obsługi 

projektów, kosztów zakupu wyposażenia, promocji)

 przesunięcie dopuszczalne jest zarówno w ramach 

danej kategorii jak i pomiędzy kategoriami, ale dotyczy 

pozycji i nie może zwiększyć jej wartości o więcej niż 10 

%

 konieczność zachowania limitów w poszczególnych 

kategoriach kosztorysu 



Złożenie sprawozdania

 termin

miejsce

sposób złożenia

podpis uprawnionych osób

skutki niezłożenia lub niezłożenia w 

terminie

ankieta dotycząca realizacji wskaźników 



Złożenie sprawozdania

wersja papierowa

wersja elektroniczna (Generator 

Sprawozdań)



Generator:

każda przeglądarka internetowa

 tylko tryb on-line

www.pozytek.gov.pl, www.crzl.gov.pl

skrypt Java

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.crzl.gov.pl/


Elementy sprawozdania:

opis zrealizowanych działań

odstępstwa od zapisów zawartych we 

wniosku oraz harmonogramie i budżecie

rozliczenie finansowe

załączniki



Opis działań

cele i rezultaty

opis wykonania zadania wraz z opisem 

działania partnerów i podwykonawców

 liczbowe określenie skali działań



Rozliczenie finansowe:
podsumowanie realizacji budżetu
rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów
rozliczenie ze względu na źródło 

finansowania
zestawienie faktur (rachunków) – nr, data 

wystawienia, wysokość, w jakiej części 
została pokryta z dotacji lub środków 
własnych, rodzaj towaru lub usługi

dodatkowe informacje



Załączniki:

dokumentujące działania faktyczne w 

ramach projektu

dokumentujące działania prawne w 

ramach projektu

kopia dowodu wpłaty niewykorzystanych 

środków z dotacji



Załączniki dokumentujące działania 
faktyczne:

 lista uczestników projektu
raporty, analizy
publikacje
wyniki prowadzonych ewaluacji
 informacje prasowe o prowadzonych 

działaniach
skany stron internetowych
nośniki elektroniczne



Załączniki dokumentujące działania 

prawne:

dokumentacja zamówień publicznych

kopie umów cywilnoprawnych wraz 

z kopiami rachunków

kopie listy płac


