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OTWARTE KONKURSY OFERT

Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej składana na podstawie przepisów działu 
II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wymaga m.in. załącznika w formie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok.
Zgodnie z § 3. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu, 
2) rachunku wyników (rachunku zysków i strat dla prowadzących działalność gospodarczą),
3) informacji dodatkowej.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego 
i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia.
W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący 
rok obrotowy, podane w kolejności i sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i 
wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich 
zmian w stosunku do roku poprzedniego,

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 

określonych statutem
4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone 

statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
5) dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
6) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 

statutową,
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 

finansowania.
Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, co regulują przepisy Ustawy z 29 września 1994 r. o 
rachunkowości.
Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później 
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z 
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której 
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia 
dołączonego sprawozdania finansowego.
Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne 
sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 podlega badaniu zgodnie z zasadami 
określonymi w rozdziale 7.
Komentarz do art. 9 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz U 05.14.114)
Zgodnie z art. 9 naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:



1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;
2) nierozliczenie otrzymanej dotacji;
3) nieterminowe rozliczenie dotacji;
4) niedokonanie zwrotu dotacji w należytej wysokości;
5) nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji.

Jak widać, ustawodawca znacznie rozbudował i uściślił odpowiedzialność również benificjenta dotacji.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem, polega w szczególności na:
• zapłacie za zrealizowane zadania, na które dotacja nie była udzielona, albo
• zapłacie za realizację innych celów niż wskazane w przepisach stanowiących o sposobie 

udzielenia i rozliczenia dotacji,
• wykorzystaniu dotacji po upływie terminu, na jaki została przyznana. 
Konsekwencją wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jest:
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (upomnienie, nagana, kara 

pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi), 
• wykluczenie prawa otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia 

nieprawidłowości. 
Nowym czynem naruszeń dyscypliny finansów publicznych jest:
• zaniechanie obowiązku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
• nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji tj. po 28 lutego roku następującego po roku, w którym 

udzielono dotacji.


