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Załącznik nr 5 
 

WZÓR 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, 
 O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 

 

Uwaga! Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wypełnia się w Generatorze 

witkac.pl, drukuje samo sprawozdanie i składa osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na 

adres biura / wydziału w terminie przewidzianym w umowie. (Nie dotyczy to umów o 

realizację ofert wieloletnich, które były składane tradycyjnie, na papierowych formularzach, 

zanim wprowadzono obowiązek posługiwania się generatorem witkac). 

Sprawozdanie podlega weryfikacji, która obejmuje zbadanie zgodności zapisów sprawozdania 

z postanowieniami umowy. Weryfikacja sprawozdania polega na:  

 analizie części I (merytorycznej) sprawozdania i uzasadnień ewentualnych rozbieżności 

pomiędzy umową i jej załącznikami a treścią sprawozdania.  

W przypadku braku ww. uzasadnień urząd wzywa organizację do ich przedstawienia; 

 analizie części II sprawozdania (finansowej – z wykonania wydatków), w tym: badanie 

zgodności danych podanych w sprawozdaniu z danymi z kosztorysu (który jest 

załącznikiem do umowy dotacyjnej); badanie udziału procentowego dotacji w koszcie 

całkowitym realizowanego zadania; analizę zestawienia faktur (rachunków) związanych 

z realizacją zadania publicznego, przez co rozumie się sprawdzenie: 

 zgodności poniesienia wydatku z terminem realizacji zadania, 

 zgodności poniesienia wydatku z rodzajem kosztu określonego w pozycji 

kosztorysu, w której jest rozliczany,  

 sumy kwot poszczególnych pozycji i ogółem w odniesieniu do zapisów umowy,  

 wartości poszczególnych źródeł finansowania.   

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy 
poszczególnych polach oraz w przypisach.   

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić 
prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”. 
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Rodzaj sprawozdania 

Częściowe* / Końcowe*  
Zadania mieszczące się w jednym roku (umowy 
jednoroczne) wymagają złożenia jednego sprawozdania – 
końcowego, chyba że urząd wezwie NGO do złożenia 
sprawozdania częściowego. 
Zadania wieloletnie mają w umowie określone terminy 
składania sprawozdań częściowych oraz sprawozdania 
końcowego. Także w tym przypadku urząd może wezwać 
NGO do złożenia dodatkowego sprawozdania. 

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 

Okres zgodny z wymogami umowy z paragrafu 10 umowy. 
Generator automatycznie wpisuje daty zgodnie z zapisami 
umowy. 

Tytuł zadania publicznego 
Jak w umowie i ofercie 

Generator automatycznie zapisuje tytuł zgodnie z umową i ofertą 

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Nazwa naszej organizacji uzupełniana automatycznie przez Generator 

Data zawarcia umowy 
Automatycznie 

Generator 
Numer umowy, o ile został 
nadany 

Automatycznie Generator 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym  
w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego. 

 

Opisz, czy podczas realizacji zadania zostały osiągnięte cele, które były opisane w ofercie. Najprościej 
jest bezpośrednio odnieść się do celów tam podanych, kopiując je i uzupełniając informacjami o 
przebiegu realizacji projektu. Jeśli nie do końca udało się osiągnąć zamierzenia – koniecznie wyjaśnij 
dlaczego. W generatorze jest funkcja umożliwiająca porównanie oferty i sprawozdania, dzięki temu 
łatwo można zobaczyć deklaracje zawarte w ofercie i osiągnięcia opisane w sprawozdaniu.  

Uwaga! Pamiętaj, że z zapisów umowy dotacyjnej wynika, że zmiany w realizacji zadania wymagają 
pisemnego aneksu do umowy! 

 2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania  (należy opisać 

osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)  

 
Opis osiągniętych rezultatów 
Tu opisz osiągnięte rezultaty. Rezultaty powinny wynikać z realizacji działań opisanych poniżej w 
punkcie I. 3 oraz odnosić się do tego, co zostało zadeklarowane w ofercie. Opis obejmuje osiągnięte 
rezultaty: 
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 miękkie (np. w wyniku realizacji projektu nastąpiło poszerzenie oferty z zakresu 

edukacji kulturalnej w dziedzinie muzyki współczesnej) oraz 
 twarde (np. w wyniku przeprowadzonych zajęć jedna osoba wygrała konkurs 

międzyszkolny z wiedzy o muzyce współczesnej).  
 

Należy także opisać, w jaki sposób rezultaty zostały zmierzone: np. na podstawie ankiet, 
dokumentacji nauczyciela, oświadczeń uczestników, dokumentów projektowych. 
 
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania  
Tu wpisz liczby, które określają skalę przeprowadzonych działań. Należy odnieść się do wartości 
podanych w harmonogramie oferty (np.: przeprowadzono 20 interaktywnych zajęć z zakresu muzyki 
współczesnej oraz zorganizowano 10 wyjść na koncerty dla 15 osób).   
 
W generatorze witkac.pl  jest osobne, dodatkowe pole, w którym należy wpisać liczbę odbiorców / 
uczestników zadania. Informacja ta jest zbierana w celach statystycznych. Tego pola nie widać w 
podglądzie ani na wydruku (pdf) sprawozdania.  
 

 
 3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach 

zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie 
należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku 
realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)  

 

Podaj terminy realizacji poszczególnych działań odnosząc się do harmonogramu oferty. Jeśli w ofercie 
nie określono konkretnej daty wydarzenia, a jedynie miesiąc, w którym ma coś nastąpić (np. festyn, 
szkolenie zaplanowano na czerwiec), to w sprawozdaniu należy podać rzeczywiste daty (np. festyn 
odbył się 1 czerwca, szkolenie odbyło się w trzeci weekend czerwca). 
Ponadto krótko opisz wszystkie zrealizowane działania – w taki sposób i w takiej kolejności, w jaki były 
przedstawione w harmonogramie oferty. Przedstaw zaangażowanie wkładu osobowego i rzeczowego 
w poszczególne działania. 
 
Generator witkac ułatwi Ci to, podpowiadając nazwy działań i terminy z oferty – uporządkowanych i 
zaprezentowanych w formie w tabeli.  
 
Wpisz, kto zrealizował poszczególne działania, np. „Oferent” lub podaj nazwę realizatora. Powinien być 
to ten sam podmiot, który widnieje w harmonogramie oferty. W przypadku oferty wspólnej, podaj 
nazwy poszczególnych oferentów, którzy wykonywali części zadania.  
W przypadku zlecenia realizacji całości lub części działania podmiotowi niebędącemu stroną umowy 
wskaż, kto i które działania realizował.  
Pamiętaj! Zakres działań zlecanych podmiotom niebędącym stroną umowy powinien być taki sam, jak 
wskazany w ofercie (również w harmonogramie) oraz w umowie dotacyjnej. 

                                                 
1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Jeśli podczas realizacji nastąpiły zmiany, należy to opisać i wyjaśnić, mając na uwadze zasadę, że 
zmiany w realizacji projektu wymagają aneksu do umowy.   

 
 
 

 4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie2)  

Wypełnij to pole, jeśli część dotacji była przeznaczona na inwestycje związane z realizacją zadania.  
Należy wyjaśnić, w jaki sposób inwestycja wpłynęła na realizację, (np. wykazać, że remont świetlicy, gdzie 
prowadzone są zajęcia dla młodzieży, korzystnie wpłynął na poziom zajęć).  
 
Uwaga! Rozliczenie kosztów inwestycji jest możliwe tylko wtedy, gdy była ona zaplanowana w ogłoszenie 
konkursowym, ofercie i wskazana w umowie. W przypadku konkursów ogłaszanych przez Urząd m.st. 
Warszawy jest to sytuacja niezwykle rzadka. Dlatego zazwyczaj wpisuje się tu: nie dotyczy. 
 

 

                                                 
2) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji. 
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

Uwaga! Tabela II. 1 oraz tabela II.2 tworzą się automatycznie na podstawie zestawienia rachunków i faktur, tj., tabeli II.5. Dlatego wypełnianie danych w części 
finansowej sprawozdania zaczyna się w generatorze od tabeli II.5. – w generatorze to krok II o nazwie „Faktury / Rachunki” (dokumenty finansowe).  

1. Rozliczenie wydatków w roku …………. 

Kategoria 
kosztu 

 
 

Rodzaj kosztów 
 
 

 Koszty zgodnie z umową  
(w zł) 

 

Faktycznie poniesione wydatki 
(w zł) 

koszt 
całkowity 

z  
dotacji 

z innych 
środków 

finansowych3) 

z wkładu 
osobowego4) 

z wkładu 
rzeczowe-

go5), 6) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie  

z umową 

całkowite 
wydatki 

z 
dotacji7) 

z innych 
środków 

finansowych3) 

z wkładu 
osobowego4) 

z wkładu 
rzeczowego5), 6)  

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie  

z umową 

I Koszty merytoryczne 

  
  

Nr 
poz.  

Koszty po stronie: 
 
……………………………………….: 

(nazwa zleceniobiorcy) 

   
 

 
 

   
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

              

              

              

                                                 
3) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.   
4) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego. 
5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego. 
6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji 

przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego. 
7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach 

realizacji zadania publicznego). 
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Razem:   
 
 
 

           

                   

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 

  Nr 
poz. 

Koszty po stronie: 
 
……………………………………….: 

(nazwa zleceniobiorcy) 

   
 

 
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

   
   
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

              

              

              

              

              

Razem: 
             

   
 
 

      

III 
 
 
 
 
 

Koszty 
poszcze-
gólnych 
zlecenio-
biorców 
ogółem8): 

………………………………… : 
(nazwa 

 zleceniobiorcy 1) 

               

 
…………………….………… : 

(nazwa  
zleceniobiorcy 2) 

            

 Ogółem:             

                                                 
8) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego 

  

Koszty zgodnie  
z umową 
Kolumna 

automatycznie 
uzupełniana przez  
generator danymi 
z umowy / oferty 

Faktycznie 
poniesione 

wydatki  
Kolumna 

automatycznie 
tworzona przez 

generator na 
podst. Tabeli II.5 z 

wyjątkiem 
wskazania źródeł 

pochodzenia  
innych środków 

finansowych  

Lp. Źródło finansowania  

1 

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:    zł 

1.1 Kwota dotacji   zł   zł 

1.2 Odsetki bankowe od dotacji    zł 

1.3 Inne przychody    zł 

 
2 
 

Inne środki finansowe ogółem9): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 

  zł 

Pole środki 
finansowe własne 
jest 
nieedytowalne, 
dopiero po 
wypełnieniu pól 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
automatycznie 
sumuje i pokazuje 

wartość zł 

2.1 Środki finansowe własne9)   zł 
Wpisz 
odpowiednią 

wartość zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego9)   zł 

Wpisz 
odpowiednią 
wartość – jeśli 
pobierane były 
opłaty od 

adresatów zł 

2.3 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych9), 10)  

  zł 

Wypełnij, jeśli 
środki własne 
pochodziły z 
innych źródeł 

publicznych zł 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora 
finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ……Wskaż, z 
jakch źródeł publicznych pochodzi finansowy wkład własny (jeśli dotyczy)…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
… 

                                                 
9)  Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.   
10) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki  

z funduszy strukturalnych. 
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2.4 Pozostałe9)   zł zł 

3 

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

 
  zł 

  zł 

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego   zł   zł 

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego11), 12)   zł   zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego13) % % 

5 
Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty 
dotacji14) % % 

6 
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej 
kwoty dotacji15)  

% % 

 

 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego 
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży 
towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego) 

 

 

Tu wpisz informację, skąd pochodzą ewentualne inne przychody, np. odsetki bankowe od dotacji. Przychody te 
powinny być rozliczone w zadaniu, jeśli tak się nie stało, należy je zwrócić Urzędowi.  

 
 

 4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, 

na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka 
była łączna wartość tych świadczeń) 

 
To pole nawiązuje do informacji liczbowej podanej w tabeli II.2, punkt 2.2 „Świadczenia pieniężne od odbiorców 
zadania publicznego”. Tu należy wskazać, jaka była pojedyncza opłata od adresata / uczestnika (np. bilet 15 zł, 
sprzedano 30 biletów). Ta informacja powinna być zgodna z tym, co zadeklarowano w ofercie i zapisano w 
umowie dotacyjnej.   

 

                                                 
11) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego. 
12) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również 

zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa 
transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego. 

13) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   
15) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)  
W generatorze witkac pl. Wypełnienie tej tabeli jest początkiem części finansowej sprawozdania (krok II – „Faktury/Rachunki”). Zestawienie to dotyczy wyłącznie 
kosztów finansowych z dotacji i innych środków finansowych. Nie umieszcza się w tej tabeli informacji o poniesionym  wkładzie osobowym i rzeczowym (ta 
informacja podawana jest generatorze w kroku III „Zestawienie innych dokumentów”). Istnieje możliwość pobrania pliku wzorcowego w formacie Excel, 
umieszczenia w nim danych i zaciągnięcia do generatora. Plik wzorcowy oraz Instrukcję jego przygotowania znajdziesz w generatorze. 
Lp. 

 
Numer 

dokumentu 
księgowego16) 

 

Numer działania 
zgodnie  

z harmonogramem* /  
numer pozycji 

zgodnie  
z rozliczeniem 

wydatków* 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Nazwa 
kosztu 

Wartość całkowita 
faktury/rachunku 

(zł) 

Koszt związany  
z realizacją zadania  

poniesiony ze 
środków 

pochodzących 
z dotacji 

(zł) 

z innych środków 
finansowych17) 

 (zł) 

poniesiony  
z uzyskanych 
odsetek od 
dotacji lub 

pozostałych 
przychodów  

Data 
zapłaty 

     

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 

           

           

           

           

           

           

 Razem        

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 
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Ważne wskazówki! 
 
1. Rozliczeniu nie podlegają: 

- koszty na zasadzie ryczałtu, 
- paragony, 
- bilety wstępu, 
- bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe bilety za przejazdy na odległość mniejszą niż 50 km (w przypadku braku faktury/rachunku wystawionej za 

poniesiony wydatek). Istnieje możliwość rozliczenia biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawianych 
przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami 
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeśli zawierają  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) następujące elementy: 
 numer i datę wystawienia, 
 imię i nazwisko lub nazwę podatnika, 
 numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
 informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, 
 kwotę podatku, 
 kwotę należności ogółem. 

 
2. Pamiętajcie o ograniczeniu związanym z kupowaniem sprzętu lub innych przedmiotów. Z dotacji zazwyczaj nie mogą być kupowane tzw. środki trwale, tj. 
przedmioty o wartości powyżej 3500 zł brutto. 

 

                                                 
16) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.  
17) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. 

           

 Razem        

III Ogółem:       
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3. Wydatki finansowane zarówno z dotacji, jak i z wkładu własnego muszą być „udokumentowane”. W praktyce oznacza to, że każdy wydatek musi być 
potwierdzony dokumentem księgowym (fakturą, rachunkiem, rachunkiem do umów o dzieło i umów zleceń, listą płac lub tzw. delegacją czyli rozliczeniem 
podróży służbowej). Również praca społeczna i świadczenia wolontariuszy powinny być potwierdzone porozumieniami, umowami lub ewidencją czasu pracy. 
Wkład rzeczowy jest dokumentowany oświadczeniami, umowami nieodpłatnego użyczenia, umowami darowizny.  
 

4. Wszystkie dokumenty księgowe muszą być odpowiednio opisane (zadekretowane) wg wzoru, który jest załącznikiem do umowy dotacyjnej.  

 
5. Wszystkie wydatki związane z zadaniem publicznym muszą być zaksięgowane na wydzielonym koncie księgowym. Dotyczy to wkładu własnego oraz dotacji. W 

przypadku organizacji prowadzących uproszczoną ewidencję wydatki z zadania muszą być wydzielone w inny sposób. 

 

6. W rozliczeniach pamiętajcie o tym, że pozycje w kosztorysie mogę być bez konieczności zawierania aneksu „zwiększane” o 10% swojej wartości a „zmniejszane” 

bez ograniczeń. Pamiętajcie, że w umowach wieloletnich nie można przesuwać pieniędzy między latami. 

 
7. Dbajcie o dokumentację merytoryczną działań – różne działania wymagają różnego rodzaju dokumentów (np. listy obecności, ankiety, zdjęcia, scenariusze 

warsztatów, plakaty, ulotki Systematycznie gromadźcie wszystkie dokumenty potwierdzające, że coś się zdarzyło, coś zostało zrobione. Przydadzą się podczas 

ewentualnej kontroli i bardzo ułatwią sporządzenie sprawozdania.   

 
8. Pamiętajcie o zobowiązaniach dotyczących informowania o (do)finansowaniu projektu przez samorząd warszawski. Na materiałach umieszczajcie stosowne 

logotypy, zawsze zgodnie z wytycznymi! Informacja o tym jest zawarta w umowie. 

 
9. Macie 30 dni od daty zakończenia projektu na przygotowanie i złożenie sprawozdania. Kontrola może przyjść także później, dlatego obowiązkowo 

przechowujcie dokumentację finansową i merytoryczną przez 5 lat od zakończeniu projektu. 
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 6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego 
(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów 
zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania 
publicznego) 

Tu umieszczasz informację o wkładzie osobowym i rzeczowym z podaniem dokumentów potwierdzających jego 
zaangażowanie i wartością poszczególnych dokumentów. W generatorze witkc.pl jest to krok III „Zestawienie 
innych dokumentów”, a dane podaje się, uzupełniając tabelę informacjami o dokumentach potwierdzających wkład 
osobowy i rzeczowy). 
Istnieje możliwość pobrania pliku wzorcowego w formacie Excel, umieszczenia w nim danych i zaciągnięcia do 
generatora. Plik wzorcowy oraz Instrukcję jego przygotowania znajdziesz w generatorze. 

 
 

Część III. Dodatkowe informacje 

 

 

Tu można umieścić informacje, na które nie znalazło się miejsce wcześniej, a które Twoim zdaniem powinien 

poznać Urząd.   

 

 

 

Oświadczam(y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców); 
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację 

zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te 
dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.  
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.18) 

                                                 
18) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego. 
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Data ………………………………………………. 

POUCZENIE 
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, 
z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.  

 


