Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby
opublikowane informacje były zgodne z najnowszym
stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia
m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r.
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Świetne pomysły,
energia, chęć działania, zgrany
zespół ludzi i... te okropne formalności. Jak
przez nie przebrnąć? Co jest ważne, bezwzględnie
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pomimo najlepszych
chęci, coś poszło nie tak?
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ramach wieloletniej
współpracy z sektorem pozarządowym.
Publikacja stanowi vademecum na temat m.in. prowadzenia
księgowości w organizacji pozarządowej, budżetowania, zawierania umów ze współpracownikami, rozliczania projektów. Treść
uzupełniają konkretne
przykłady oraz tabele
i schematy. Niestety nie
wystarczyło miejsca na
szczegółowe omówienie
każdego z zagadnień,
dlatego nasza publikacja
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Liczymy na to, że
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zawartych w publikacji
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że
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sprawniej funkcjonować
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z zarządzaniem finansami i księgowością.
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podejmowanych przez Ciebie działaniach!
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Nierzadko organizacje pozarządowe zastanawiają się, jaką działalność mogą prowadzić albo jak zakwalifikować
działania, które już realizują lub mają zamiar podjąć w najbliższym czasie. Rodzaje możliwych działań określa
statut organizacji oraz przepisy prawa - w szczególności Ustawa o fundacjach, Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność statutowa

Jest to podstawowa działalność organizacji służąca realizacji celów, dla jakich powołane zostało stowarzyszenie lub fundacja. Cele statutowe oraz sposoby ich realizacji są określone w statucie każdej organizacji. Definicja
działalności statutowej określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (§ 1 ust. 3 pkt 3), brzmi następująco:
przez działalność statutową - rozumie się działalność jednostki niemającą charakteru działalności gospodarczej, określoną przepisami prawa i jej statutem.
Zgodnie z powyższym zapisem, aby działalność można było uznać za działalność statutową, musi ona spełniać
łącznie następujące warunki:
nie może mieć charakteru działalności gospodarczej (

musi być zgodna z prawem,

Definicja działalności gospodarczej w dalszej części publikacji

),

musi być określona w statucie – służyć realizacji celów statutowych i być prowadzona w sposób zapisany
w statucie.

Działalność pożytku publicznego
W ramach działalności statutowej organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność pożytku publicznego.
Jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 w/w Ustawy, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub działalność odpłatna.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 w/w Ustawy, za które nie pobierają one wynagrodzenia.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest :

działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych wymienionych w art.4
w/w Ustawy, za które pobierają one wynagrodzenie,

sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające
z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Przez pobierane wynagrodzenie należy rozumieć wszelkie opłaty wnoszone przez adresatów działań
w związku z możliwością ich uczestnictwa, np. w szkoleniu, konferencji, formie wypoczynku.

Ustalenie wysokości odpłatności (pobieranego wynagrodzenia) w działalności odpłatnej
na przykładzie szkolenia z języka angielskiego dla 60 osób powyżej 45 roku życia.
Budżet szkolenia obejmuje:
wynagrodzenia trenera: 4000,00 zł
wynajem sali i zużycie energii: 1800,00 zł
materiały szkoleniowe dla uczestników - koszt łączny: 1200,00 zł
materiały biurowe do przeprowadzenia szkolenia: 200,00 zł
Razem koszty: 7200,00 zł

Wysokość odpłatności pobieranej od uczestników szkolenia ustalono następująco:
7200,00 zł : 60 osób = 120,00 zł

Przed wejściem w życie nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wystarczyło,
że wystarczy sporządzić i posiadać w dokumentacji księgowej kalkulację zakładającą równowartość przychodów i kosztów działalności odpłatnej. Zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy nie liczy się już sama kalkulacja.
Organizacja musi dbać o to, aby w przypadku działalności odpłatnej w rzeczywistości przychody nie przewyższyły poniesionych kosztów.
Przychody osiągnięto następujące:
60 osób wpłaciło po 120,00 zł. Przychody wyniosły więc 7200,00 zł.

Koszty uległy zmianie - koszt zużytej energii przy eksploatacji sali był mniejszy i łącznie koszt związany
z użytkowaniem sali wyniósł: 1700,00 zł (o 100,00 zł mniej niż zakładano). Ze względu na wzrost cen wzrósł
natomiast koszt materiałów biurowych wykorzystanych do przeprowadzenia szkolenia - wyniósł on w rzeczywistości 320,00 zł (więcej niż przewidywano o 120,00 zł). Pozostałe koszty zostały poniesione w wysokości
zaplanowanej w budżecie.
Rzeczywiste koszty wyniosły:
4000,00 + 1700,00 + 1200,00 + 320,00 = 7220,00 zł

Spełniona została więc zasada dotycząca działalności odpłatnej - przychody nie są wyższe niż koszty.

Nasuwa się jednak pytanie, z jakich środków została sfinansowana nadwyżka kosztów w wysokości 20,00 zł.
Zazwyczaj jest ona pokrywana z tzw. własnych środków organizacji. Teoretycznie istnieje możliwość podzielenia nadwyżki kosztów pomiędzy uczestników - zwiększając wysokość ich odpłatności. W praktyce nie jest to
raczej stosowane ze względu na trudności techniczne (zbieranie np. po kilka złotych od każdego uczestnika jest
pracochłonne i obarczone dodatkowymi kosztami), a także możliwe do przewidzenia niezadowolenie uczestników w wypadku podnoszenia opłaty.

Organizacji udaje się uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie szkoleń językowych
w wysokości 4500,00 zł. Otrzymano również darowiznę w postaci materiałów szkoleniowych o wartości
1200,00 zł. Ustalenie odpłatności wygląda wówczas następująco:
budżet

wynagrodzenie trenera

wynajem sali + energia

materiały szkoleniowe dla uczestników

materiały do przeprowadzenia szkolenia

Działalność odpłatna w przeciwieństwie do działalności gospodarczej:
nie wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców,
pozwala na korzystanie podczas jej wykonywania
ze świadczeń wolontariuszy.
Działalność odpłatną pożytku publicznego mogą
prowadzić wszystkie organizacje pozarządowe niezależnie od tego, jak długo działają i czy posiadają
status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia
działalności odpłatnej
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą być wyższe od kosztów tej
działalności (znowelizowana Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza
uwzględnianie w kosztach tej działalności zarówno
kosztów bezpośrednich, jak i kosztów pośrednich
np. administracyjnych w części dotyczącej danego
działania).
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.

źródła finansowania

4 000,00

dotacja

4 500,00

1 200,00

odpłatność
uczestników:
1500:60=25,00

1 500,00

1 800,00

200,00

7 200,00

darowizna

1 200,00

7 200,00

Obowiązuje limit wynagrodzeń - przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres
ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie przez wynagrodzenie
osób fizycznych, jakie podlega limitowaniu, należy rozumieć wynagrodzenie z tytułu świadczenia
pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania
stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. Należy więc kontrolować
wysokość wynagrodzeń wszystkich osób pracujących przy realizacji działalności odpłatnej. Dotyczy
to zarówno kwot wypłacanych osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i wszelkich innych wypłat z tytułu umów zlecenie lub o dzieło zawieranych
z osobami fizycznymi. Limit wynagrodzeń dotyczy tylko działalności odpłatnej - wynagrodzenia

w działalności nieodpłatnej nie podlegają limitowaniu. Zgodnie z zapisami w/w Ustawy należy sumować
wszelkie wynagrodzenia danej osoby wypłacone
w ramach działalności odpłatnej. Nawet, jeśli wynagrodzenia danej osoby wynikają z odrębnych umów
zawartych w ramach różnych projektów, w których
występuje działalność odpłatna, należy kontrolować
ich łączną wartość i porównywać z obowiązującym
w danym roku limitem zgodnie z powyżej opisanymi zasadami. Średnie wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw za rok 2010 wyniosło 3.434,62 zł
brutto - jego 3-krotność, czyli limit na 2011 rok,
wynosi 10.303,86 zł brutto.
Pracownik zatrudniony przy realizacji działalności odpłatnej otrzymał wynagrodzenie brutto:
styczeń 2011 : 4.000,00 zł
luty 2011 : 5.000,00 zł
marzec 2011 : 3.000,00 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło:
(4.000,00 zł + 5.000,00 zł + 3.000,00 zł) : 3 =
12.000,00 zł : 3 = 4.000,00 zł
4.000,00 nie przekracza limitu 10.303,86 ustalonego
na rok 2011.
W powyższym przykładzie nie nastąpiło więc przekroczenie limitu dotyczącego wypłacanych wynagrodzeń w działalności odpłatnej.

Działalność gospodarcza
Można wyróżnić dwie sytuacje, w jakich organizacje
pozarządowe rejestrują prowadzenie działalności
gospodarczej:
1) jest to konieczne w związku z tym, że prowadzona
przez nie działalność odpłatna pożytku publicznego
stanowi działalność gospodarczą zgodnie z zapisami art. 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub
2) jest to ich wolny wybór - działalność gospodarcza
ma w tym przypadku stanowić kolejne źródło pozyskiwania środków na działalność statutową.

Konieczność zarejestrowania działalności
gospodarczej
Często zdarza się, że działalność gospodarcza jest
podejmowana przez organizację w sposób niezamierzony. Dzieje się tak w konsekwencji zapisów art. 9
w/w Ustawy.

Działalność odpłatna stanie się gospodarczą,
jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1,
jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju
wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza
3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
Jeśli któryś z powyższych warunków zostanie spełniony, organizacja musi zarejestrować działalność
gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym

w Rejestrze Przedsiębiorców i jest traktowana jak
przedsiębiorca. Będzie musiała spełniać wszystkie
obowiązki, jakimi objęci są przedsiębiorcy w KRS
(m.in. składanie sprawozdań finansowych w KRS,
a także uiszczanie opłaty sądowej z tym związanej).
Rejestracja działalności gospodarczej nie powoduje
zmian w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych. Jeśli dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele statutowe określone
w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, organizacja nie ma obowiązku
uiszczania podatku CIT.
Więcej o podatkach w dalszej części publikacji.

Działalność gospodarcza podejmowana
w sposób zamierzony jako źródło pozyskiwania
środków na realizację celów statutowych
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 w/w
Ustawy:

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Podstawowe cechy działalności gospodarczej:
zarobkowa – podejmowana w celu osiągnięcia
zysku,
zorganizowana – prowadzona w sposób profesjonalny, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i pewności obrotu,
ciągła – ma charakter stały, powtarzalny (nieincydentalny).

Prowadzenie działalność gospodarczej:
musi być uwzględnione w statucie organizacji,
wymaga rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Działalność gospodarcza może być podejmowana przez:
stowarzyszenia - na podstawie art. 34 Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,
fundacje - na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli
fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą,
wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być
mniejsza niż 1000 złotych.

Skąd pozyskać środki finansowe na realizację projektów społecznych? Jedną z możliwości jest składanie ofert
(zwanych również wnioskami dotacyjnymi czy wnioskami aplikacyjnymi) w odpowiedzi na konkursy lub programy organizowane przez podmioty publiczne (np. gminę, urząd marszałkowski) lub prywatne (np. fundacje, firmy). W ofercie organizacja musi wyraźnie określić, co zamierza zrobić oraz jakie zasoby – finansowe
i pozafinansowe – posłużą do realizacji wyznaczonego celu. A zatem, oprócz opisu merytorycznego działań,
oferta zawiera także plan finansowy, czyli budżet projektu, zwany również kosztorysem. W zależności od źródła,
z jakiego planujemy sfinansować projekt, budżet będzie miał określoną konstrukcję. Najczęściej spotykane
rodzaje budżetów to budżety typu „księgowego” i „zadaniowego”.

Budżet „księgowy” jest oparty na kategoriach (rodzajach) kosztów występujących w księgowości i może
wyglądać następująco:
I. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie koordynatora (um. o pracę, 1/1 etat)
2. Wynagrodzenie trenerów (5 grup x 8h/grupa)

3. Wynagrodzenie księgowej

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa

godzina

40,00

90,00

m-c

m-c

4,00

4,00

3 000,00

300,00

Wartość

12 000,00

3 600,00
1 200,00

II. Koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania, w tym koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia
4. Poczęstunek dla uczestników szkoleń

5. Materiały szkoleniowe dla uczestników (teczka, notes,
długopis: łączna ilość osób w projekcie 75)

szkolenie

5,00

150,00

komplet

75,00

godzina

40,00
1,00

1 500,00

1 500,00

9. Koszty bankowe

m-c

4,00

250,00

1 000,00

12. Koszty usług pocztowych

m-c

4,00

50,00

200,00

komplet

1,00

III. Koszty zakupu usług

6. Wynajem sali na szkolenia (5 grup x 8h/grupa)
7. Koszt usług transportowych
8. Ubezpieczenie uczestników
IV. Koszty promocji

V. Koszty administracyjne
10. Materiały biurowe

11. Usługi telekomunikacyjne

VI. Koszty eksploatacyjne lokalu
VII. Inne

13. Badania lekarskie oraz przeszkolenie BHP

usługa
polisa

m-c

m-c

1,00

4,00

4,00

60,00

750,00

15,00

400,00

100,00

100,00

160,00

4 500,00

600,00

400,00

400,00

400,00

160,00

Budżet „zadaniowy” składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich. W ramach kosztów bezpośrednich różne
rodzaje kosztów zostają przyporządkowane do poszczególnych zadań. Przykładowy budżet tego typu poniżej:
Koszty bezpośrednie
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem

1. Wynagrodzenie koordynatora (um. o pracę, 1/1 etat)
2. Koszty bankowe

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

m-c

4,00

3 000,00

12 000,00

godzina

40,00

90,00

3 600,00

komplet

75,00

60,00

4 500,00

1 500,00

1 500,00

m-c

3. Badania lekarskie oraz przeszkolenie BHP

komplet

2. Poczęstunek dla uczestników szkoleń

szkolenie

Zadanie 2 - Szkolenia z cyklu „Ekonomia społeczna”
1. Wynagrodzenie trenerów (5 grup x 8h/grupa)

3. Materiały szkoleniowe dla uczestników (teczka,
notes, długopis: łączna ilość osób w projekcie 75)
4. Wynajem sali na szkolenia (5 grup x 8h/grupa)
Zadanie 3 - wizyta studyjna dla uczestników
1. Koszt usług transportowych
2. Ubezpieczenie uczestników
Koszty pośrednie
materiały biurowe

usługi telekomunikacyjne

wynagrodzenie księgowej
koszty usług pocztowych

4,00
1,00

250,00
160,00

5,00

150,00

godzina

40,00

15,00

polisa

1,00

usługa
m-c

m-c

m-c

m-c

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

400,00
100,00

100,00

300,00

50,00

1 000,00
160,00

750,00

600,00

400,00

400,00

400,00

1 200,00

200,00

Sporządzając budżet projektu, należy pamiętać, że jest to jedynie plan finansowy. Powinien być on sporządzony oczywiście jak najbardziej „realistycznie” i rzetelnie, natomiast w trakcie realizacji projektu sytuacja może
się znacząco zmienić. Są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć np. ceny biletu lotniczego do
Brukseli, która będzie obowiązywać za rok czy ilości biletów na koncert, jakie uda się sprzedać. Kwota zaplanowana dziś, za rok może się okazać zupełnie nietrafiona. Pamiętajmy jednak o informowaniu podmiotu, który
przekazał nam środki na realizację projektu, o zmianach kosztorysu. Niektóre zmiany w budżecie będą wymagały podpisania aneksu do zawartej umowy, inne - wyłącznie poinformowania, a jeszcze inne mogą być realizowane bez zgłaszania zmian. O warunkach wprowadzania zmian będzie nas każdorazowo informować umowa
zawarta na realizację projektu, bądź inne wskazane w dokumentacji konkursowej wytyczne odnośnie zasad
realizacji projektu.

Projekty realizowane ze środków administracji publicznej (rządowej, samorządowej) mają określony i jednolity kosztorys wynikający z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie dostępne jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl. Poniżej przykładowy kosztorys zgodny
z w/w rozporządzeniem.

A oto kilka wskazówek dotyczących konstrukcji budżetu projektu finansowanego ze środków publicznych:
Jeżeli projekt, o którego dofinansowanie organizacja się ubiega, realizowany będzie na przełomie roku kalendarzowego (np. od września 2011 do kwietnia 2012), kosztorys musi być sporządzony osobno dla każdego roku
oraz łącznie za cały okres realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa każdorazowo określa, jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane w ramach
danego projektu. Określa ona także katalog kosztów niekwalifikowalnych, a zatem wskazuje rodzaj i ilość kosztów, których sfinansowanie nie jest możliwe z dotacji.

Zwykle w dokumentacji konkursowej znajdziemy informację o limitach procentowych odnoszących się do
poszczególnych kategorii kosztów.

W dokumentacji konkursowej został określony następujący limit dla kosztów działań
promocyjnych projektu: mogą one wynosić maksymalnie 5% kwoty dotacji. Warto zwrócić uwagę na zapis
„5% kwoty dotacji” i nie mylić go z zapisem „5% kwoty całkowitego kosztu zadania”. Zgodnie z określonym
limitem na koszty promocji projektu organizacja może przeznaczyć maksymalną kwotę 500,00 zł.
Całkowita wartość projektu/zadania

12 000,00 zł

5% kwoty dotacji

5% kwoty całkowitego kosztu zadania

Dotacja

10 000,00 zł

500,00zł (10 000,00 zł x 5%)

600,00zł (12 000,00 zł x 5%)

Wkład własny

2 000,00 zł

Wkład własny niefinansowy
Często przy tworzeniu budżetu projektu problemem okazuje się wycena wkładu własnego niefinansowego
organizacji (zwanego również wkładem pozafinansowym). Wkład ten może mieć postać np. nieodpłatnej pracy
wolontariuszy lub wykorzystania pomieszczeń czy sprzętu pozyskanych od innych podmiotów na czas realizacji projektu. W przypadku użyczenia przez organizację na zasadzie nieodpłatnej sali na szkolenie będziemy
mieć do czynienia z wydatkiem kwalifikowalnym przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz w razie konieczności zweryfikowana (poddana ocenie). Uwzględniając w budżecie pozycję
„sala szkoleniowa – 4 godziny” jako wkład własny niefinansowy, organizacja powinna do rozliczenia tej pozycji
posiadać umowę, porozumienie lub inny tożsamy dokument sporządzony na piśmie potwierdzający użyczenie
sali. Dodatkowo warto dołączyć np. wydruk ze strony internetowej firmy użyczającej daną salę z informacją,
jaka jest cena wynajmu sali za 1 godzinę. Pozwoli to w pełni udokumentować wysokość kosztu uwzględnionego
w budżecie jako wkład własny niefinansowy.
Więcej o wycenie pracy wolontariuszy jako wkładu niefinansowego w dalszej części publikacji.

Osoby sporządzające budżety projektów często popełniają błędy w opisie pozycji kosztorysu.
1. Pozycja kosztorysu: „telefon”, jednostka miary „1 sztuka”. Jest to zapis bardzo niejasny. Dla jednych „telefon”
oznacza zakup aparatu telefonicznego, dla innych będą to usługi telekomunikacyjne. Proponowany zapis: pozycja „zakup aparatu telefonicznego”, jednostka miary „1 sztuka” lub pozycja „usługi telekomunikacyjne”, jednostka miary „miesiąc”.
2. Pozycja kosztorysu: „Opracowanie treści merytorycznej broszury promującej rezultaty projektu, umowa
o dzieło”, jednostka miary „strona”, ilość jednostek „50”. Treść pozycji jest jak najbardziej trafna, jednostka miary - nie do końca trafna. Jeżeli bowiem okaże się, że broszura będzie liczyć 51 stron, nie będziemy mogli zapłacić
więcej niż kwotę zakładaną w budżecie. Aby zapobiec takiej sytuacji wystarczy jako jednostkę miary podać
„sztuka” lub „broszura”. Wówczas bez znaczenia będzie ilość stron i format broszury. Oczywiście możemy podać
przybliżoną liczbę stron danej publikacji, np. 50-70 stron, ponieważ jest to istotny element dla osoby oceniającej
nasz kosztorys.
3. Pozycje kosztorysu: „Podróż do Krakowa”, „Podróż do Warszawy”. Uwzględnienie każdej podróży jako osobnej pozycji budżetu nie jest zbyt praktyczne. Korzystniej jest wpisać pozycję „koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania” bez wskazywania w budżecie miejsc docelowych. W razie zmiany miejsca podróży
nie będzie konieczności aneksowania zawartej umowy z powodu zmian w budżecie.

Organizacja pozarządowa realizując projekt jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo do zapewnienia przejrzystości
wydatkowania środków publicznych. Niektóre umowy o dofinansowanie projektów nakładają na organizacje
obowiązek posiadania wyodrębnionego konta bankowego (subkonta) na potrzeby realizacji danego projektu.
Wszelkie operacje (wpływ dotacji, płatności) muszą być dokonywane wyłącznie w oparciu o ten rachunek.
Płatności w ramach realizowanych projektów możemy realizować w dwóch formach:
GOTÓWKĄ
potwierdzeniem dokonania płatności jest dokument
księgowy z zapisem „zapłacono gotówką” lub „forma
płatności: gotówka” oraz inny dokument np. KP - kasa
przyjmie/ KW – kasa wyda, raport kasowy, rozliczenie
zaliczki

PRZELEWEM
potwierdzeniem dokonania płatności jest wyciąg bankowy; wymagana jest czystość obrotów na koncie, tzn.
żadne inne operacje (przelewy), poza realizowanymi
w ramach danego projektu nie powinny być dokonywane w oparciu o rachunek bankowy projektu

Organizacja pozarządowa nie ma obowiązku prowadzenia tzw. KASY. Zapis o jej prowadzeniu lub nieprowadzeniu powinien się znaleźć w polityce rachunkowości. Nie oznacza to jednak, że organizacja, która nie prowadzi
kasy, nie ma możliwości dokonywania zakupów gotówkowych. Są miejsca, gdzie płatności możemy dokonać
wyłącznie gotówką, np. osiedlowy sklep spożywczy czy poczta. Osoba, która będzie dokonywała zakupów,
powinna otrzymać pozwolenie od osoby decyzyjnej w organizacji na dokonanie danego zakupu gotówką. Może
także otrzymać zaliczkę w formie przelewu z konta organizacji na swoje osobiste konto bankowe. W tym przypadku sporządza się dokument „rozliczenie zaliczki pobranej”, gdzie wpisuje się dzień i kwotę pobrania zaliczki.
Po dokonaniu zakupu osoba, która dokonała płatności, przedstawia fakturę łącznie z rozliczeniem pobranej
zaliczki.
Anna otrzymuje 16.08.2011r. od Stowarzyszenia X zaliczkę w wysokości 1 000,00 zł.
20.08.2011 r. idzie do sklepu spożywczego i dokonuje zakupów za 1 440,00 zł. W sklepie prosi o wystawienie
faktury dla Stowarzyszenia X. Wraca do biura i dokonuje rozliczenia zaliczki. W tym celu wypełnia dokument
„rozliczenie zaliczki pobranej”. W przypadku, kiedy dokonane płatności opiewają na kwotę mniejszą niż pobrana zaliczka, niewydatkowane środki Anna powinna zwrócić przelewem na konto organizacji. Czas na dokonanie
rozliczenia zaliczki powinien zostać określony w dokumentach wewnętrznych danej organizacji, np. w regulaminie obiegu i kontroli dokumentów lub polityce rachunkowości.

Powyższe rozwiązanie można zastosować w sytuacji, kiedy operacji gotówkowych nie jest wiele, kiedy są one
dokonywane sporadycznie. Proces dokonywania zakupów gotówkowych musi być zawsze przejrzysty dla osób,
które kontrolują dany projekt.
Więcej o polityce rachunkowości w dalszej części publikacji.

Poniżej przykład operacji z wyjaśnieniem poszczególnych etapów:

Podział kosztów między projektami
Organizacja powinna dbać o prawidłowe przyjęcie,
wydatkowanie i rozliczenie środków otrzymanych
od innych podmiotów. W przypadku realizacji przez
organizację kilku projektów jednocześnie, bardzo
ważne jest proporcjonalne rozliczanie kosztów
i przyporządkowywanie ich do poszczególnych projektów. Może to dotyczyć m.in. kosztów użytkowania lokalu (opłaty za czynsz, wodę i ścieki, energię,
gaz, śmieci, ochronę, etc.), kosztów telekomunikacyjnych, obsługi administracyjnej czy obsługi księgowej. Podstawą rozliczenia kosztów pomiędzy
projektami będzie przyjęcie pewnego kryterium,
np. powierzchni użytkowania lokalu przez pracowników danego projektu, wyodrębnienie linii telefonicznych lub inne kryterium dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
W przypadku kosztów usług
telekomunikacyjnych można wyodrębnić linie telefoniczne dla realizacji poszczególnych projektów.
W niektórych projektach możliwe jest rozliczanie
kart telefonicznych typu pre-paid. Jeżeli powyższe
rozwiązania okażą się niemożliwe, koszty abonamentu za telefon i internet można podzielić równo
i uwzględnić w budżetach poszczególnych projektów, natomiast rozmowy telefoniczne rozliczać na
podstawie bilingu.

Kryteria podziału kosztów powinny być dostosowane do możliwości finansowych danego projektu.
Powinniśmy przemyśleć i dokonać symulacji kosztów
na najbliższe kilka miesięcy. Musimy mieć pewność,
że posiadamy lub będziemy posiadać wystarczającą
ilość środków finansowych, aby zastosować taki,
a nie inny podział kosztów, oraz że każdy z budżetów
realizowanych projektów będzie w stanie je sfinansować. Nadrzędnymi wyznacznikami powinny być
racjonalność i proporcjonalność.

Podstawą podziału kosztów powinno być zarządzenie wewnętrzne podpisane przez osoby decyzyjne
w danej organizacji. Zarządzenia powinny mieć datę
zatwierdzenia oraz datę wprowadzenia w życie,
a także końcową datę obowiązywania. Jeśli w międzyczasie organizacja rozpocznie realizację nowego
projektu, obowiązujące do tej pory zarządzenie powinno zostać aneksowane. Można także uchwalić
zarządzenie, które aktualizuje poprzednie zarządzenie i wprowadzi nowe zasady (tekst jednolity).
Jeśli w ciągu roku kalendarzowego aneksów do zarządzenia jest kilka, z początkiem nowego roku kalendarzowego warto kolejnym zarządzeniem wprowadzić nowy tekst jednolity po to, aby mieć pewność,
jaka jest ostateczna wersja i jak ostatecznie powinny
być dzielone koszty pomiędzy projektami.

Treść zarządzenia organizacji, która realizuje kilka projektów w jednym lokalu.

„Zasady wykorzystania pomieszczeń przy ul. ………….. we Wrocławiu
Dla zadań statutowych Stowarzyszenia …….. i realizacji projektów ustala się następujące zasady rozliczania
kosztów utrzymania pomieszczeń:
Powierzchnia całkowita ………… m2 lokalu będzie służyła:
- dla realizacji projektu „……………………………” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ………..... m2,
tj. ………..% powierzchni lokalu
- dla realizacji projektu „…………………………..” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ………...... m2,
tj. ……….% powierzchni lokalu
- dla realizacji projektu „………………………… ” – finansowanego z MPiPS - ………… m2, tj. ……….% powierzchni lokalu
- dla realizacji projektu „……………….………” – finansowanego ze środków Gminy Wrocław - ………m2, tj. ……..%
powierzchni lokalu.
Uzasadnienie:
Podział pomieszczeń zgodnie z załącznikiem (tutaj załączona mapka lokalu).
W oparciu o współczynniki wymienione powyżej rozlicza się koszty czynszu naliczane przez ……………., a także
koszty eksploatacyjne lokalu przy ul. …………. we Wrocławiu, m.in. gaz, energia, śmieci, woda i ścieki.
Dniem wprowadzenia w życie w/w zasad jest dzień 01-08-2011r.”

Poniżej dokument, który może być załącznikiem do faktury np. za czynsz. Załącznik powinien być trwale spięty z dokumentem źródłowym (trwale to znaczy zszywką, nie spinaczem). Dodatkowo
na rewersie faktury powinna widnieć adnotacja: „podział kosztów do poszczególnych projektów – zgodnie
z załącznikiem”.
Załącznik do Fa VAT nr ………………… podział kosztów
za co: ………………
kwota dokumentu:
projekt z Gminy um. Nr …..

projekt PO KL nr 2 – nazwa

projekt międzynarodowy… - nazwa

projekt FIO …….. - nazwa
łącznie dokument

brutto

41,82

36,90
22,14

22,14

123,00

netto

34,00

Vat

7,82

30,00

6,90

100,00

23,00

18,00

18,00

4,14

4,14

% powierzchni lokalu
Zarządzenie nr 1/2011
z dnia 01-01-2011

34%
30%

18%
18%

Proporcje budżetowe
Umowa dotacyjna często narzuca na organizację konieczność zachowania określonego w budżecie procentowego udziału dotacji i środków własnych. W sytuacji, kiedy dotacja zostanie wydatkowana w całości, a wkład
własny nie zostanie wydatkowany wcale lub zostanie wydatkowany częściowo, organizacja zostanie zobowiązana do zwrotu dotacji.
W budżecie projektu zaplanowana została następująca proporcja „dotacja – wkład własny”:
Całkowity koszt zadania
Dotacja

Wkład własny

10 500,00 zł

100,00 %

10 000,00 zł

95,24 %

500,00 zł

4,76 %

Po realizacji projektu okazało się, że wkład własny został wydany w 50% - z zakładanego 500,00 zł organizacja
wydatkowała 250,00 zł. Proporcja między dotacją i wkładem własnym nie może ulec zmianie, więc organizacja
musi rozliczyć się z 50% dotacji, a resztę zwrócić na konto instytucji, która przekazała dotację. A zatem z otrzymanych 10 000,00 zł dotacji można było wydatkować i rozliczyć najwyżej kwotę 5 000,00 zł.

Opisywanie i opieczętowywanie dokumentów księgowych
Dokumenty księgowe powinny być opisane zgodnie z wymogami instytucji przyznającej dotację.
Podstawowe wymogi to:
numer umowy o dofinansowanie i data jej zawarcia,
nazwa projektu,
kwota kwalifikowana,
pozycja budżetu projektu + opis wydatku,
informacja o współfinansowaniu,
zatwierdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty
oraz daty zatwierdzenia (merytorycznie dokument może zostać zatwierdzony przez koordynatora danego
projektu albo kierownika jednostki, formalnie i rachunkowo dokument zatwierdza osoba odpowiedzialna za
finanse w danej organizacji – księgowa/y, natomiast do wypłaty zatwierdza z reguły kierownik jednostki oraz
księgowa/y),
informacja o zaksięgowaniu dokumentu – opis osoby księgującej względem kont księgowych wraz z nadaniem
numeru księgowego ( Więcej o kontach księgowych w dalszej części publikacji ).

Na każdym dokumencie księgowym powinna widnieć pieczątka firmowa organizacji. Dla usprawnienia pracy
warto wyrobić także specjalne pieczątki do opisywania dokumentów.
Poniżej przykładowe wzory pieczątek stosowane do opisywania dokumentów księgowych.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Dnia ………………………, podpis……………………….
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia……………………………………
podpis ………………………………………………………..
Zatwierdzono do wypłaty………………………...zł
Słownie zł ……………………………………………………
…………………………………………………………………….
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PREZES

Zapłacono przelewem/gotówką
Dnia ………….. z konta nr ………….

Kwota

WN

MA

Zadekretowano pod pozycją
.................................................

Opłacono ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie …………..… zł
w ramach umowy nr ……………………… z dnia …………………….. zawartej we Wrocławiu
Pozycja kosztorysu nr ………………………………………….
Potwierdzam za zgodność z oryginałem
Miejscowość ……………………….. Dnia……………………
podpis ………………….

Kwota

Poniżej przykładowe wzory pieczątek do opisywania dokumentów księgowych w ramach
projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjent Projektu: ………..............................................................................................…
Realizator Projektu: …………......................................................................................………
Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
w ysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświat y
Numer i nazwa poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nr umowy: UDA-POKL ........................................................................................…………….
Tytuł projektu: „……………….............................................................................…..…………..”
Dotyczy dokumentu księgowego nr: ____________________________ z dnia: ____________
Rodzaj kosztu: 4.1.1 BEZPOŚREDNI/ 4.1.2 POŚREDNI
Zadanie nr ___ - __________________________ Pozycja budżetu: ________________________
Opis wydatku: _____________________________________________________________________
Kwota dokumentu: __________________ Kwota wydatku kwalifikowalnego: ___________
słownie:____________________________________________________________________
w tym współfinansowanie z funduszy strukturalnych (85%): _______________________
w tym dofinansowanie krajowe (15%): _____________________________________________
Wydatek w ramach cross-financing TAK/ NIE
Sposób zapłaty: PRZELEW/ GOTÓWKA
Data zapłaty: _____________________________
Zakupu dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych art. …. ust. … pkt …

Dokumentowanie wydatków
Nawet najmniejsza kwota wydana w związku z realizowanym projektem powinna być możliwa do weryfikacji
przez grantodawcę. Oprócz dokumentów księgowych organizacja powinna zapewnić inne źródła weryfikacji
zrealizowanych działań i poniesionych wydatków.

Poniżej przykładowe sposoby dokumentowania wydatków.
Jeżeli w pozycji budżetowej, dotyczącej wynagrodzenia dla prowadzącego szkolenie, rodzajem miary
jest godzina, musimy zadbać o kilka szczegółów:

w umowie musi się znaleźć zapis, czy jest to godzina zegarowa, czy godzina szkoleniowa – aby ta kwestia nie
wzbudzała wątpliwości,

powinniśmy posiadać dodatkowy dokument, który pozwoli nam wykazać faktyczne przepracowanie zapisanych w umowie godzin; dokumentem tym może być np. lista obecności ze szkolenia jednoznacznie wskazująca,
że chodzi o konkretne szkolenie, a więc warto zawrzeć na liście datę szkolenia, ilość godzin szkolenia oraz przedział czasowy, w którym szkolenie się odbyło, podpisy uczestników szkolenia oraz prowadzącego,

jeżeli na liście obecności nie ma pełnej informacji, musimy poprosić prowadzącego szkolenie o sporządzenie
karty czasu pracy, karty pracy szkoleniowca lub dziennika szkoleń, aby była możliwość weryfikacji przepracowanych godzin, gdyż właśnie za to dokonujemy zapłaty,

jeżeli szkolenie odbyło się w ramach umowy o dzieło powinniśmy otrzymać i zarchiwizować konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe,
dodatkową dokumentacją mogą być np. zdjęcia ze szkolenia czy materiały wypracowane przez uczestników
podczas szkolenia.

Jeżeli w budżecie projektu jest uwzględniona liczba sztuk danego towaru, np. zakup 15 piłek dla uczestników (których jest również piętnastu), powinniśmy dokonać zakupu dokładnie takiej ilości piłek, jaka
została zaplanowana. W sytuacji, gdy uda nam się kupić piłki tańsze, możemy wnioskować do instytucji dotującej o zgodę na zakup dodatkowych sztuk (w uzasadnionych przypadkach).
Jeżeli zajęcia prowadzone są dla dzieci, trudne będzie zebranie od nich podpisów potwierdzających odbiór piłek.
Dowodem na to, że piłki zostały przekazane, może być dokumentacja zdjęciowa czy film ze spotkania z dziećmi.

W przypadku, gdy w ramach projektu zapewniamy uczestnikom choćby drobny poczęstunek, warto
zbierać potwierdzenie korzystania z niego, np. na liście obecności w formie dodatkowej rubryki z podpisem uczestnika.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do obowiązków
organizacji pozarządowej należy prowadzenie
ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów
księgowych - chronologicznie i systematycznie
zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Rachunkowość - co jest obowiązkowe i jakie
są możliwe uproszczenia?
Bez względu na to, jaka jest skala działań organizacji, wysokość kosztów czy przychodów, organizacje
pozarządowe mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości - rachunkowości.
W odróżnieniu od małych firm organizacje pozarządowe nie mogą prowadzić swej księgowości
w postaci księgi przychodów i rozchodów, w której
ewidencjonuje się wyłącznie przychody i koszty.
Pełna księgowość daje szerszy obraz posiadanego
przez organizację majątku, źródeł jego finansowania oraz informacje o należnościach i zobowiązaniach organizacji.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z zapisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości. Jej przepisy dotyczą każdej organizacji, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji nieposiadających osobowości prawnej,
np. stowarzyszeń zwykłych lub klubów sportowych.

Polityka rachunkowości - są to opisane w postaci
dokumentu zatwierdzonego przez zarząd organizacji przyjęte zasady rachunkowości, czyli wybrane i stosowane konkretne rozwiązania i praktyki
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych organizacji. Muszą być one zgodne z przepisami Ustawy
o rachunkowości.
Politykę rachunkowości opracowuje osoba zajmująca się księgowością (w wypadku prowadzenia księgowości organizacji przez biuro rachunkowe - osoba
wyznaczona z biura) we współpracy z zarządem
organizacji lub osobą odpowiedzialną w niej za
zarządzanie finansami.
Odpowiedzialność za politykę rachunkowości ponosi zarząd, który przyjmuje ten dokument na podstawie uchwały.
Polityka rachunkowości musi być stworzona zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, ale jednocześnie powinna uwzględniać specyfikę danej organizacji - ustalana jest indywidualnie dla konkretnej
organizacji.
Określa się w niej m.in. plan kont, sposób obiegu,
przechowywania i archiwizacji dokumentacji finansowej, sposób amortyzowania środków trwałych,
informacje o sposobie księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych
w roku następnym, sposobie podziału kosztów na
statutowe i administracyjne.

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować uproszczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Informacja o ich stosowaniu powinna być zawarta w polityce rachunkowości.
Uproszczenia przewidziane Rozporządzeniem dotyczą w szczególności:
formularzy sprawozdań finansowych o mniejszej szczegółowości w stosunku do wzorów określonych
w Ustawie o rachunkowości,
ustalania i sposobu przeksięgowywania wyniku finansowego,
możliwości niestosowania przez organizację zasady ostrożności wyceny (nie ma wówczas konieczności tworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych).

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, zapewniając w ten sposób możliwość porównywalności danych zawartych m.in. w sprawozdaniach finansowych w kolejnych latach.
Zmiany w polityce rachunkowości są możliwe ze skutkiem od początku roku obrotowego - muszą być dokonane
na piśmie i zatwierdzone uchwałą zarządu.
Plan kont - usystematyzowany wykaz numerów i nazw kont księgowych służących do ewidencji posiadanego
majątku i źródeł jego finansowania oraz wszelkich następujących w nich zmian.

Zakładowy plan kont - plan kont opracowany dla konkretnej jednostki (np. organizacji pozarządowej),
uwzględniający specyfikę jej działalności, sposób zorganizowania oraz potrzeby informacyjne osób korzystających z danych zawartych w księgach rachunkowych. Stanowi element polityki rachunkowości.

Poprzez utworzenie wydzielonych kont należy wyodrębniać w księgach poszczególne formy prowadzonej działalności, tj. działalność nieodpłatną, odpłatną oraz - jeśli występuje - gospodarczą, w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.
Na kolejnej stronie przykład planu kont dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Zakładowy Plan Kont - wykaz księgi głównej

Dla organizacji prowadzących wyłącznie działalność statutową na niewielką skalę i osiągających w roku przychody na niewielkim poziomie,
prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych, nawet w sposób
uwzględniający możliwe uproszczenia, jest
czasochłonne i nierzadko wiąże się z ponoszeniem znacznych dla organizacji kosztów. W tej
kwestii wystosowano w dniu 23 marca 2011r.
do Ministra Finansów interpelację poselską
nr 21765 w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji rachunkowej przez organizacje pozarządowe. Wskazano w niej, iż prowadzenie
pełnych ksiąg handlowych przez organizacje
pozarządowe (np. stowarzyszenia i fundacje)
jest dużym obciążeniem, i że w tym zakresie polskie prawo jest bardziej restrykcyjne
w stosunku do organizacji pozarządowych niż
w stosunku do osobowych spółek prawa handlowego. Spółki jawne osób fizycznych i spółki
partnerskie mają obowiązek prowadzić księgi
rachunkowe od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody za poprzedni rok
obrotowy wyniosły co najmniej równowartość
w walucie polskiej 1.200.000 euro. Minister
Finansów, w odpowiedzi na tę interpelację,
poinformował, że - w związku ze zgłoszonymi postulatami dotyczącymi wprowadzenia
dalszych uproszczeń w rachunkowości dla
jednostek pozarządowych nieprowadzących
działalności gospodarczej i osiągających niski
roczny przychód - są prowadzone obecnie analizy dotyczące możliwości i celowości zrealizowania takich postulatów. Propozycję zwolnienia
z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
organizacji pozarządowych nieprowadzących
działalności gospodarczej i uzyskujących roczny przychód nieprzekraczający 50.000 zł zgłosiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Wybór osoby prowadzącej księgi rachunkowe
Za prowadzenie rachunkowości w organizacji odpowiedzialność ponosi zarząd. To w jego gestii leży wybór
odpowiedniej osoby, która zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Różne możliwe rozwiązania w tym
zakresie przedstawia poniższa tabela:
PROWADZĄCY/A KSIĘGOWOŚĆ
licencjonowany/a księgowy/a
– osoba spoza organizacji

ZALETY tego rozwiązania

możliwe WADY tego rozwiązania

posiadanie uprawnień do usługoniekoniecznie osoba ta zna specywego prowadzenia ksiąg wskazuje
fikę księgowości organizacji pozana umiejętność prowadzenia pełnej
rządowej
księgowości

możliwe ryzyko popełnienia błędu,
osoba bez licencji, zaangażowana dobra znajomość problemów orgaprzeoczenia terminu ze względu na
w działalność organizacji
nizacji
niepełną wiedzę księgową
biuro rachunkowe

często mniejsze zaangażowanie
dobrze sformułowana umowa zaw problemy organizacji ze względu
warta z biurem gwarantuje ponona konieczność obsługiwania wielu
szenie odpowiedzialności za wykoklientów przez tego samego prananą pracę przez biuro rachunkowe
cownika biura rachunkowego

Jak wskazuje powyższa tabela, osoba prowadząca księgi rachunkowe organizacji pozarządowej nie musi posiadać uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które są nadawane przez Ministra Finansów.
Ważne jest przede wszystkim, żeby wybrać osobę kompetentną, zaufaną, posiadającą praktyczną i bieżącą wiedzę w zakresie rachunkowości, jak również znającą specyfikę księgowości organizacji pozarządowej.

Umowa zawarta z księgową lub księgowym może mieć formę umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło
(tylko, jeśli umawiamy się na wykonanie konkretnej pracy - dzieła - ta forma czasem wzbudza wątpliwości ze
strony urzędu skarbowego). Można też zawrzeć w tym zakresie porozumienie woluntarystyczne.
Więcej o zatrudnianiu pracowników i współpracy z wolontariuszami w dalszej części publikacji.

Na początku współpracy warto uzgodnić i spisać zakres zadań i obowiązków księgowego/ księgowej.
Umowa o świadczenie usług zawierana z biurem rachunkowym powinna także precyzować zakres prac, jakie
biuro będzie wykonywać, terminy przekazywania dokumentów i informacji oraz zapisy o ponoszeniu odpowiedzialności.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgowość może być prowadzona:
ręcznie przy użyciu kartotek kontowych lub za pomocą księgi zwanej “amerykanką”,
przy użyciu komputerowego programu księgowego.

Ręczne prowadzenie księgowości jest bardzo pracochłonne - stosowane jest więc zazwyczaj w wypadku małej ilości operacji księgowych. Przy większej
ilości dokumentów księgowych do zaewidencjonowania w księgach rachunkowych znacznie lepiej
posłużyć się programem księgowym, który zdecydowanie ułatwia pracę księgowemu oraz eliminuje
błędy czysto rachunkowe lub pisarskie. Programy te
zazwyczaj umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju zestawień potrzebnych zarządowi do kontroli bieżącej sytuacji ekonomicznej organizacji. Mogą
także być wykorzystywane przy rozliczeniach realizowanych projektów.
Zakup oprogramowania wiąże się jednak z kosztami, dlatego warto rozważyć współpracę z biurem
rachunkowym posiadającym swój program księgowy. Kierując się wyborem najtańszego rozwiązania,
warto jednak zwrócić uwagę na kompetencje osób,
które będą obsługiwać organizację i rodzaj umowy,
jaką podpisujemy. Nie oczekujmy, że za bardzo niską
opłatę, biuro zapewni doradztwo i weźmie pełną
odpowiedzialność za prowadzenie księgowości.

Inwentaryzacja

Kolejnym obowiązkiem organizacji pozarządowej
wynikającym z Ustawy o rachunkowości jest okresowe ustalanie lub sprawdzanie poprzez inwentaryzację rzeczywistego stanu swojego majątku,
zobowiązań i należności. Jednym ze sposobów
inwentaryzacji jest remanent w Ustawie określany jako “spis z natury”. Polega na faktycznym spi-

saniu na odpowiednim formularzu (arkuszu spisu
z natury) przez wyznaczoną przez organizację komisję inwentaryzacyjną elementów majątku, które są
w posiadaniu organizacji w danym dniu i które
komisja widzi w rzeczywistości (“w naturze”).
Spis uwzględnia rodzaj oraz rzeczywistą ilość tych
elementów.
W ramach wypełniania obowiązku inwentaryzacji
organizacje pozarządowe powinny w szczególności:

sporządzać remanent kasy, czyli spis z natury
środków pieniężnych w kasie na koniec roku - należy
policzyć i spisać ilość banknotów i monet w kasie
na dzień bilansowy, wpisać do arkusza inwentaryzacyjnego i porównać ze stanem wynikającym
z ksiąg rachunkowych (ewentualne różnice stanowią odpowiednio przychody lub koszty działalności;
w wypadku niedoboru organizacja ma prawo żądać
zwrotu stwierdzonej różnicy od osoby prowadzącej
kasę - jeśli przewiduje to zawarta z nią umowa o odpowiedzialności materialnej),
sporządzać remanent materiałów lub towarów
również w postaci spisu z natury - należy policzyć
i spisać rzeczywiste materiały lub towary pozostające w magazynie w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, wycenić i porównać ze stanem w księgach
- dalsze postępowanie jak w wypadku kasy (obowiązek ten dotyczy organizacji, które w związku ze specyfiką swojej działalności magazynują materiały lub
towary (np. przy prowadzeniu sklepu, działalności
produkcyjnej lub posiadaniu znaczących zapasów
materiałów kupowanych z wyprzedzeniem - nie zużywanych na bieżąco),

sporządzać remanent majątku trwałego również
w postaci spisu z natury - należy policzyć i spisać
wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne znajdujące się w posiadaniu organizacji;

jeśli wystąpią różnice w stosunku do stanów kont
księgowych, należy je rozliczyć analogicznie jak wyżej; w momencie inwentaryzacji może okazać się,
że niektóre środki trwałe utraciły już zdatność do
użytkowania - wówczas należy sporządzić protokół likwidacji i zaksięgować zmniejszenie wartości
majątku trwałego. Do przeprowadzenia inwentaryzacji należy powołać komisję inwentaryzacyjną.
Procedura inwentaryzacji oraz jej częstotliwość
w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych
elementów majątku powinna być określona w polityce rachunkowości i zgodna z Ustawą o rachunkowości,

potwierdzać salda, czyli wymieniać informację
ze swoimi kontrahentami o wysokości wzajemnych
rozliczeń na dany dzień. Organizacja powinna wysyłać do swoich dłużników druki z wymienioną kwotą,
jaka pozostaje do zapłaty na dany dzień. Zazwyczaj
chodzi o dzień, na jaki sporządza się bilans, ale możliwe jest także dla celów bilansowych potwierdzanie
sald wcześniej - do 3 miesięcy przed końcem roku.
Z kolei od firm i instytucji, wobec których organizacja ma dług, sama otrzymuje druki z informacją
o jej zobowiązaniach. Należy porównać je z saldami w swoich księgach i odesłać jeden egzemplarz
z adnotacją o zgodności wymienionych kwot.
Zazwyczaj na potwierdzeniu sald podaje się numer
telefonu do osoby sporządzającej, aby możliwy był
kontakt bezpośredni i uzgodnienie ewentualnych
niezgodności z drugą stroną. Potwierdzenie salda
organizacja otrzymuje także z banku, w którym posiada rachunek. Ten druk również powinien podlegać weryfikacji z saldem w księgach i po pisemnym
potwierdzeniu odesłany do banku.
Wszystkie te czynności służą jak najlepszemu urealnieniu wartości wykazywanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.

Wynik finansowy
Obowiązkiem wynikającym z zapisów Ustawy o rachunkowości jest także ustalanie wyniku finansowego. Organizacje nieprowadzące działalności
gospodarczej korzystające z uproszczeń wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej ustalają przychody i koszty
w następujący sposób:
PRZYCHODY - zalicza się do nich otrzymane środki
pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem,
w tym: otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie
otrzymane składniki majątku, kwoty należne ze
sprzedaży składników majątku, przychody finansowe, dotacje i subwencje.

KOSZTY - zalicza się do nich:
koszty związane z realizacją zadań statutowych
- w tym także świadczenia określone statutem,
koszty administracyjne organizacji, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi
obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
W praktyce zapisy te wzbudzają wiele wątpliwości i kontrowersji. Podział kosztów na statutowe
i administracyjne nie jest sprawą prostą. Powyższe
zapisy nie oznaczają, że np. wszystkie wynagrodzenia czy usługi należy zaliczać do kosztów administracyjnych, ale tylko te, które mają charakter
administracyjny i byłyby poniesione nawet, gdyby
nie były realizowane w danym okresie żadne działania statutowe.

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekcie,
usługi związane z jego realizacją - zalicza się do
kosztów danego projektu - czyli kosztów statutowych.

KOSZTY STATUTOWE - za koszty statutowe uważa się koszty związane z realizacją danego projektu
(programu), którego cel zgodny jest z celami statutowymi organizacji. Są to koszty bezpośrednie - bez
których dany projekt nie mógłby zostać zrealizowany.
Fundacja realizuje projekt,
w ramach którego udziela dotacji w formie pomocy
finansowej organizacjom oraz organizuje szkolenia.
Kosztami statutowymi (programowymi) będą:
udzielone dotacje,
koszty organizacji szkoleń (wynajem sal, wynagrodzenia trenerów, wyżywienie uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych),
wynagrodzenie koordynatora projektu (całkowite lub częściowe wynagrodzenia pracownika wraz
z odpowiednio naliczonymi składkami ZUS),
materiały biurowe, czynsz za biuro, opłaty pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne - tylko w części,
w jakiej są związane ściśle z przygotowaniem i realizacją szkoleń (opłaty stałe - np. czynsz za biuro czy
koszty rozmów telefonicznych mogą być proporcjonalnie podzielone i przyporządkowane w odpowiedniej części do kosztów danego projektu - czyli do
kosztów statutowych.
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Za koszty administracyjne uznaje się inne koszty,
które nie są zakwalifikowane jako koszty statutowe.
Mogą nimi być np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, koszt sprzątania czy wywozu śmieci - związane ze zwykłą obsługą biura organizacji.

Koszty wspólne dla realizacji projektu i celów administracyjnych, takie jak wynagrodzenie dyrektora
biura, czynsz, opłaty bankowe i pocztowe, obsługa
księgowa - mogą być dzielone zgodnie z ustaloną
wartością procentową na koszty statutowe i administracyjne.

Podział kosztów na statutowe i administracyjne
zależy od decyzji organizacji, powinien być jednak
uzasadniony i stosowany konsekwentnie.

WYNIK FINANSOWY
Wynik finansowy to różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w danym okresie. Sposób ustalania wyniku finansowego przez organizacje nieprowadzące działalności
gospodarczej i korzystające z uproszczeń zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
przedstawia Schemat nr 1 ( patrz: str. 32 ).

Zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia, gdy różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona
w rachunku wyników jest:
ujemna (nadwyżka kosztów nad przychodami)
- jej wartość zwiększa koszty w następnym roku obrotowym,
dodatnia (nadwyżka przychodów nad kosztami) jej wartość zwiększa przychody w następnym roku
obrotowym lub można zaliczyć ją na zwiększenie
funduszu statutowego.
Przeksięgowania w/w wartości dokonuje się po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą
powinny ustalać wynik i rozliczać go zgodnie z Ustawą
o rachunkowości (nie mogą korzystać z powyższych
uproszczeń).

Sprawozdanie finansowe
Sporządzanie sprawozdań finansowych to kolejny obowiązek organizacji pozarządowych wynikający z Ustawy
o rachunkowości. Zgodnie z jej zapisami roczne sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w ciągu
3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający
12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Jeżeli organizacja
rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.
Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sporządzać sprawozdanie według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą sporządzają sprawozdanie według wzoru określonego w Ustawie o rachunkowości.
Elementy, z jakich składa się sprawozdanie finansowe, przedstawia poniższa tabela:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI NIEPROWADZĄCYCH ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym
Rachunek przepływów
pieniężnych

dot. większych jednostek
określonych w art. 64 ust. 1
Ustawy o rachunkowości,
których sprawozdania podlegają corocznemu badaniu

BILANS
Zawiera informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej
organizacji. Jest prezentowany w formie tabeli, w której wykazywane są
AKTYWA oraz PASYWA. Zarówno pasywa, jak i aktywa wykazywane są
w bilansie w dwóch wartościach - na początek i na koniec roku obrotowego.

AKTYWA

PASYWA

składniki majątku, które w danym momencie pozostają do dyspozycji organizacji, np.
środki trwałe, środki pieniężne, należności,
towary i materiały.

źródła finansowania majątku: fundusze
własne, rezerwy, zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

Można powiedzieć, że bilans jest w pewnym sensie “zdjęciem” zrobionym na tzw. dzień bilansowy - czyli dzień,
na który organizacja sporządza sprawozdanie finansowe. Na “zdjęciu” tym pokazane jest wszystko, co organizacja posiada w swoim majątku (czyli jakie posiada aktywa) i w jaki sposób zostały one sfinansowane (czyli jakie
posiada pasywa).
Bilans zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej jest
mniej szczegółowy w stosunku do wzoru zawartego w Ustawie o rachunkowości.
RACHUNEK WYNIKÓW
Jest to zestawienie zawierające dane o przychodach i kosztach oraz wynikach za poprzedni i bieżący rok obrotowy. Zawiera następujące informacje:
A. Przychody z działalności statutowej - wszystkie przychody organizacji określone w statucie
I. Składki brutto określone statutem, np. składki członkowskie Stowarzyszenia
II. Inne przychody określone statutem, np. dotacje, subwencje, darowizny, itd.
B. Koszty realizacji zadań statutowych - tylko koszty statutowe z pominięciem kosztów administracyjnych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej - różnica między przychodami z działalności statutowej, a
kosztami statutowymi, może to być wartość dodatnia przy nadwyżce przychodów nad kosztami (zysk) lub wartość ujemna przy nadwyżce kosztów nad przychodami (strata)
D. Koszty administracyjne - wszystkie koszty dotyczące obsługi bieżącej organizacji, koszty pośrednie
1. Zużycie materiałów i energii - np. koszty materiałów biurowych, energii elektrycznej
2. Usługi obce - np. usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, opłaty bankowe
3. Podatki i opłaty - np. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - np. wynagrodzenia personelu administracyjnego
5. Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych za rok obrotowy
6. Pozostałe - inne koszty nieujęte w powyższych kategoriach, np. koszty podróży służbowych

E. Pozostałe przychody - pozostałe przychody operacyjne - przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością organizacji, np. przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone i nieściągalne, otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, odpisane rezerwy
(z wyjątkiem dotyczących operacji finansowych, itd.)
F. Pozostałe koszty - pozostałe koszty operacyjne - niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością
organizacji, np. odpisane należności, przedawnione, umorzone i nieściągalne, zapłacone odszkodowania, kary
i grzywny
G. Przychody finansowe - przychody uzyskane z operacji finansowych, np. odsetki od lokat bankowych, odsetki zwykłe od rachunku bieżącego, dodatnie różnice kursowe, odsetki od udzielonych pożyczek, dywidendy, itd.
H. Koszty finansowe - koszty poniesione w związku z dokonywanymi operacjami finansowymi, np. odsetki
od zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań, w tym również odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań,
ujemne różnice kursowe, itd.
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - oblicza się jako wynik działania (oznaczenia literowe wartości ustalonych powyżej):

I=C-D+E-F+G-H

J. Zyski i straty nadzwyczajne - straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
działalnością operacyjną organizacji i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, w szczególności spowodowane zdarzeniami losowymi, np. powódź, pożar, itp.
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem - wynik na całokształcie działalności + zyski i straty nadzwyczajne
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego - wielkość ujemna
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego - wielkość dodatnia

Rachunkowość - jak skorzystać z tego, co i tak musimy mieć?

Powyżej opisane zostały obowiązki w zakresie rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie musi być
traktowane tylko i wyłącznie jako narzucony i kłopotliwy obowiązek.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych daje następujące korzyści:

księgi prowadzone prawidłowo, czyli w sposób rzetelny i przejrzysty, dają informację zarządowi o sytuacji
finansowej organizacji - w sposób obiektywny stwierdzają stan należności i zobowiązań organizacji,
złożenie sprawozdania finansowego jest z reguły wymagane przy staraniu się o dofinansowanie projektów,

dobrze skonstruowany plan kont daje możliwość kontrolowania stopnia realizacji finansowych założeń
budżetowych w ramach realizowanych projektów; programy księgowe umożliwiają zazwyczaj przenoszenie
w łatwy sposób zapisów z kont księgowych w postaci plików Excel do formularzy zawartych w sprawozdaniach
składanych w celu rozliczenia dotacji.

Obowiązki wynikające z Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (PDOF)
Dotyczą organizacji, jeśli wypłacane są w niej wynagrodzenia:
z tytułu zatrudniania pracowników na umowę
o pracę,
z tytułu zawieranych umów cywilno-prawnych
(umowy o dzieło, umowy zlecenie).

Obowiązki wynikające z Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych - podstawowe
zasady:
Obowiązek odprowadzania podatków do 20-tego
dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia,
Deklaracja roczna PIT-4R, PIT-8AR (kiedyś konieczne było składanie deklaracji za każdy miesiąc,
aktualnie składa się tylko deklaracje roczne),
Deklaracje PIT-11 dla pracowników za rok,
Deklaracje PIT-40 (tylko w określonych warunkach opisanych niżej).

Jeśli wypłacono wynagrodzenie
w miesiącu lipcu - wówczas podatek musi być odprowadzony do 20 sierpnia. Jeśli 20 sierpnia jest dniem
wolnym od pracy, wówczas podatek może być zapłacony w pierwszy dzień roboczy następujący po tym
dniu wolnym. Jeśli więc 20 sierpnia wypada w sobotę, wówczas podatek może być zapłacony najpóźniej
w poniedziałek 22 sierpnia.

Zapłata podatku musi nastąpić w formie bezgotówkowej na konto urzędu skarbowego. Może zostać
zapłacona przelewem, ale także wpłacona np. na poczcie lub jako wpłata dokonywana w okienku w banku.
Nie ma jednak możliwości zapłaty podatku bezpośrednio gotówką w urzędzie skarbowym. Podatek
wpłaca się na konto urzędu skarbowego właściwego
ze względu na adres siedziby organizacji. Tam również składa się deklaracje PIT-4R i PIT-8AR.
DEKLARACJA PIT-4R - deklaracja roczna zawierająca informacje o pobranych w ciągu roku zaliczkach
na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu.

DEKLARACJA PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym - informacja
o pobranym zryczałtowanym podatku od wypłat
m.in. z umów cywilno-prawnych o wartości brutto
do 200 zł, wygranych w grach i konkursach lub należności wypłaconych osobom zagranicznym.

DEKLARACJA PIT-11 - informacja o uzyskanych
przez pracownika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
dotycząca osób zatrudnionych na umowę o pracę
lub na umowę zlecenia i o dzieło.

Najwygodniej wypełniać PIT-11 w 3 egzemplarzach
(lub 2 egzemplarze + 1 kserokopia):
1 egzemplarz dla urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania pracownika,
1 egzemplarz dla pracownika,
1 egzemplarz jako kopia do dokumentów organizacji (może być w formie kserokopii).

Na podstawie deklaracji PIT-11 pracownicy dokonają samodzielnie rozliczenia rocznego. Deklarację należy przekazać pracownikowi i właściwemu
urzędowi skarbowemu. W wypadku zakończenia
pracy przez pracownika zatrudnionego w ramach
umowy o pracę, PIT-11 należy sporządzić i przekazać pracownikowi oraz do urzędu skarbowego
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozwiązania umowy.
DEKLARACJA PIT-40 - organizacja może w imieniu
pracownika dokonać jego rocznego rozliczenia w postaci deklaracji PIT-40 pod warunkiem, że pracownik złoży u swojego pracodawcy PIT-12 do 10 stycznia, a jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie
korzysta on z odliczeń podatkowych.
Kalendarz terminów uwzględniający terminy składania
deklaracji w dalszej części publikacji.

Obowiązki wynikające z Ustawy o podatku
od osób prawnych (PDOP - inaczej podatek CIT)
Czasem można spotkać się z błędnym przekonaniem, że organizacje pozarządowe nigdy nie płacą
podatku CIT. Faktycznie zazwyczaj go nie płacą, co
wynika z zapisów ustawy, jednakże tylko w wypadku spełnienia określonych warunków.

Organizacja pozarządowa jest zwolniona z podatku
CIT:
pod warunkiem przekazywania dochodu na cele
statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na te cele (działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również
polegająca na kształceniu studentów, kulturalna,
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego),
gdy jest organizacją pożytku publicznego – pod
warunkiem przeznaczania dochodu na cele statutowe.

Jeśli organizacja poniesie wydatek niezwiązany z celami statutowymi, musi zapłacić podatek 19% od wartości
dochodu przeznaczonego na ten wydatek. Dotyczy to np. odsetek budżetowych w wypadku nieterminowej zapłaty podatku, zapłaty mandatu, kary, grzywny, ponieważ nigdy nie są one wydatkami związanymi z realizacją
celów statutowych.
DOCHÓD PODATKOWY
Dochód podatkowy ustala się w następujący sposób:

PPO

Przychody podlegające
opodatkowaniu

-

KUP

=

Dochód podatkowy

Koszty uzyskania
przychodu

Przychody podlegające opodatkowaniu - są to przychody wymienione w art.12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mogą różnić się od przychodów ustalonych według zapisów Ustawy o rachunkowości.
Przychodami zgodnie z przepisami podatkowymi są m.in. przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń (do takich przychodów należy zaliczyć np. wartość rynkową bezpłatnego używania sali podczas szkolenia). Wartości
tej nie księguje się w księgach rachunkowych i nie wykazuje jako przychód w Rachunku wyników (lub Rachunku zysków i strat), nie jest ona bowiem przychodem zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.
Koszty uzyskania przychodów - są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie każdy ponoszony koszt może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.

KOSZT

KUP

Przychody podlegające
opodatkowaniu

Koszty uzyskania
przychodu

Czasem koszty i koszty uzyskania przychodu mogą być sobie równe (np. w organizacjach, które nie płacą
żadnych kar ani odsetek i które finansują swoją działalność wyłącznie ze środków własnych). Nie dotyczy to jednak wszystkich organizacji. Jeśli np. organizacja realizuje projekty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa
- wówczas koszty pokryte z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z kolei przychód z tytułu
dotacji jest prezentowany w deklaracji CIT w pozycji dochody (przychody) wolne.

Przykłady kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu:
amortyzacja samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO, przeliczonej na złote według kursu średniego EURO, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, z dnia przekazania samochodu do używania,
koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów,
w tym alkoholowych (nie dotyczy to zakupu wyżywienia dla uczestników wypoczynku czy cateringu podczas
szkoleń zgodnie z przyjętymi zwyczajami w tym zakresie),

odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których
stosuje się przepisy ordynacji podatkowej,

grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym
i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar,
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu:
- nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
- niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie BHP,

wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), które podlegają zwolnieniu
z opodatkowania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - czyli np. wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa.
Sposób ustalania dochodu i podatku dochodowego od osób prawnych:
Podstawą do ustalenia dochodu podatkowego jest wydruk sald kont księgowych w ujęciu analitycznym.

Przejście od informacji zawartych w księgach rachunkowych do ustalenia dochodu podatkowego prezentuje
Schemat nr 2 ( patrz str. 40 ).

Ustalenie podstawy opodatkowania oraz wyliczenie podatku dochodowego zawiera Schemat nr 3 (

patrz str. 41 ).

Zawierają one również informacje o rubrykach, w które należy wpisać obliczone wartości do rocznej deklaracji
podatkowej CIT-8.

Z wydruku obrotów i sald fundacji na koniec roku odczytano następujące salda:
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - działalność szkoleniowa

20 000,00

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (dotacja z budżetu gminy)

50 000,00

Razem przychody wg ksiąg rachunkowych:

73 000,00

Otrzymane darowizny pieniężne

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego – działalność szkoleniowa

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (sfinansowane dotacją z budżetu
gminy)

3 000,00

20 000,00

50 000,00

Koszty administracyjne:
wynajem biura fundacji
koszty telefonu – nieprzyporządkowane do działalności programowej odpłatnej ani nieodpłatnej

1 000,00
500,00

Koszty finansowe – odsetki od nieterminowej zapłaty podatków od wypłaconych wynagrodzeń

100,00

71 600,00

Razem koszty wg ksiąg rachunkowych:

1 400,00

Wynik finansowy:

Dodatkowe informacje:

Podczas realizacji projektu finansowanego z budżetu gminy otrzymano nieodpłatnie salę do zajęć – na podstawie umowy użyczenia – wartość rynkowa wynajmu tej sali w analogicznym okresie wynosi 2 000,00

Ustalono następujący dochód i podatek dochodowy:

Krok 1. Ustalenie przychodów podlegających opodatkowaniu PPO
Przychody wg ksiąg rachunkowych:

Przychody wynikające z przepisów podatkowych
(tu – nieodpłatne świadczenia – użyczenie sali do zajęć)
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych

+
-

Przychody podlegające opodatkowaniu

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami podatkowymi
(NKUP)
(suma odsetek od nieterminowej zapłaty podatków 100,00+koszty pokryte z dotacji 50 000,00)
Koszty stanowiące KUP zgodnie z przepisami podatkowymi a wg ksiąg niebędące kosztami
w danym roku

+

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu (KUP)

Dochód podatkowy

0,00

71 600,00

50 100,00
0,00

21 500,00

Krok 3. Ustalenie dochodu podatkowego
Przychody podlegające opodatkowaniu (PPO)

2 000,00

75 000,00

Krok 2. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów KUP
Koszty wg ksiąg rachunkowych:

73 000,00

-

75 000,00
21 500,00

53 500,00

Krok 4. Ustalenie podstawy opodatkowania i podatku dochodowego
Dochód podatkowy

Dochody (przychody) wolne z opodatkowania:
(suma wartości: dotacji z budżetu gminy 50 000,00)
+ wynik finansowy zgodnie z uchwałą przeznaczony na cele statutowe 1 400,00
+ przychód z tyt. nieodpłatnego świadczenia przeznaczony na cele statutowe 2 000,00
Inne odliczenia od dochodu

Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy 19% :

53 500,00

-

53 400,00

-

0,00

100,00
19,00

W dniu 15 lipca zapłacono mandat w wysokości 120,00 zł za nieprawidłowe parkowanie
samochodu będącego własnością fundacji. Za miesiąc lipiec z tego tytułu wystąpi dochód podatkowy w wysokości 120,00 zł, ponieważ koszt ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a dochód przeznaczony na ten cel
nie jest dochodem zwolnionym. Zaliczka na podatek CIT za miesiąc lipiec wynosi 22,80 zł - po zaokrągleniu do
pełnych złotych 23 zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20-tego sierpnia.
PODSUMOWANIE - Obowiązki związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych:
Obowiązek ustalenia dochodu za każdy miesiąc i wyliczenia ewentualnego podatku dochodowego,
Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek za dany miesiąc do 20-tego dnia następnego miesiąca (brak
deklaracji podatkowych w ciągu roku),
Złożenie deklaracji rocznej CIT8 (plus niezbędne załączniki: CIT8-O, jeśli korzystamy z odliczeń od dochodu
lub od podatku oraz CIT-D - dotyczący darowizn).

Obowiązki organizacji pozarządowych
w zakresie aktualizacji danych
Zmiany danych identyfikacyjnych organizacji należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni przy
pomocy deklaracji NIP-2 z zaznaczeniem we właściwym polu, że jest to zgłoszenie aktualizacyjne.
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą
nie muszą zgłaszać zmian do urzędu skarbowego
w wypadku, gdy podlegają one obowiązkowi zgłaszania do KRS. Wówczas na podstawie obowiązujących przedsiębiorców “zasad jednego okienka”
informacje o zgłoszonych zmianach są przesyłane
z KRS do urzędu skarbowego.
PAKIET AWARYJNY W KONTAKTACH Z URZĘDEM
SKARBOWYM
Czasem, pomimo dobrych chęci, zdarzy się sytuacja,
gdy nie wypełnimy obowiązku wobec urzędu skarbowego lub zrobimy to zbyt późno. Poniżej przedstawiamy sposoby, co wówczas zrobić, aby zminimalizować konsekwencje albo ich uniknąć.
Sytuacja 1: niezapłacony podatek
-> co należy zrobić:
1) jak najszybciej zapłacić podatek - gdy dostaniemy
wezwanie, będziemy zmuszeni ponieść także koszty
wezwania (czasem nawet przewyższające podatek),
a jeśli zostanie zajęte konto bankowe (czyli urząd
sam odbierze swoją należność), wówczas również
poniesiemy koszty z tym związane,
2) obliczyć i zapłacić odsetki
Przy płatności podatków liczy się dzień wypłynięcia pieniędzy z konta organizacji. Jeśli ostatnie
przelewy w Twoim banku są realizowane o godzinie
16-tej - przelew wysłany np. o godz. 22-giej w dniu,
w którym przypada termin, nie zostanie wysłany
w terminie.
W wypadku opóźnienia w zapłacie podatku należy
zapłacić odsetki budżetowe (odsetki od zaległo-

ści budżetowych) liczone za każdy dzień zwłoki.
Warto posłużyć się kalkulatorami dostępnymi na
renomowanych portalach internetowych dotyczących finansów i księgowości. Można także ustalić
wysokość odsetek bezpośrednio w urzędzie skarbowym (także telefonicznie).

Zgodnie z zapisami art. 54 § 1 Ordynacji podatkowej
odsetek o niskiej wartości można nie płacić, jeżeli
ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę
Polską SA za polecenie przesyłki listowej. Obecnie
ta opłata dodatkowa wynosi 2,20 zł - nie trzeba więc
płacić odsetek do wysokości 6,60 zł.

Sytuacja 2: niezłożona w terminie deklaracja
-> co należy zrobić:
1) jak najszybciej złożyć deklarację (za niezłożenie
deklaracji w terminie grożą kary określone w Kodeksie karno- skarbowym),
2) razem z deklaracją złożyć “czynny żal” - ważne,
żeby nastąpiło to przed otrzymaniem wezwania
z urzędu.
Zgodnie z zapisami Kodeksu karno-skarbowego
niezłożenie w terminie deklaracji lub oświadczenia
podatkowego, nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, nierzetelne albo wadliwe
prowadzenie ksiąg rachunkowych jest wykroczeniem skarbowym.
Czynny żal jest instytucją przewidzianą w art. 16
Ustawy Kodeks karny skarbowy. Na podstawie
tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił
o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Zawiadomienie takie jest
bezskuteczne, gdy zostanie złożone w czasie, gdy
organ ścigania dysponował już wiadomością o po-

pełnieniu przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego lub trwa już kontrola w tym zakresie.

Sytuacja 3 - złożona deklaracja zawiera błędy
co należy zrobić :
1) sporządzić i złożyć korektę deklaracji - koniecznie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty,
2) dopłacić zaległość podatkową (jeśli taka powstała) wraz z odsetkami (jeśli występują).

Jeśli w naszej organizacji nie wypłacamy wynagrodzeń podlegających składkom ZUS - to nie mamy wobec
ZUS-u żadnych obowiązków. Jeśli jednak zatrudniamy pracowników na umowę o pracę lub zawieramy umowy
cywilno-prawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło z własnym pracownikiem) wówczas, z racji podlegania tych
wynagrodzeń składkom ZUS, mamy obowiązki wymienione poniżej.

Obowiązki wobec ZUS:
Przy zatrudnianiu osób podlegających ubezpieczeniu - obowiązek zarejestrowania się organizacji jako płatnika,
Obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia w terminie do 7 dni po zawarciu umowy pracowników zatrudnianych
na umowę o pracę oraz osób, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne, z tytułu których osoby te podlegają ubezpieczeniom,
Obowiązek wyrejestrowania tych osób z ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy,
Obowiązek odprowadzania składek ZUS do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wypłacono wynagrodzenia,

Obowiązek przesyłania deklaracji o wysokości
wypłaconych wynagrodzeń i naliczonych składkach
do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
Obowiązek przekazywania pracownikom formularzy RMUA stanowiących podstawę do bezpłatnego
korzystania przez nich z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia,
Przy zatrudnianiu powyżej 5 osób podlegających
ubezpieczeniu - obowiązek przesyłania deklaracji
do ZUS drogą elektroniczną za pomocą programu
Płatnik.
Wpłaty składek ZUS możliwe są tylko w formie
bezgotówkowej na konto ZUS. Osobno dokonuje się
zapłaty:
składek na ubezpieczenie społeczne,
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Może więc się zdarzyć, że organizacja pozarządowa wypłacając jedno wynagrodzenie (np. dla jednej
osoby zatrudnionej na umowę o pracę), będzie musiała wysłać trzy przelewy z tytułu składek ZUS.

Należy pamiętać, że organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie opłacają
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (FGŚP). Jeśli organizacja prowadzi
działalność gospodarczą, musi płacić składki na
FGŚP od wypłaconych wynagrodzeń podlegających
ubezpieczeniom społecznym na zasadach analogicznych jak przedsiębiorcy.
Program Płatnik - program do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych oraz - przy wykorzystaniu
opcji przekazu elektronicznego - do wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga! Wysyłanie elektroniczne dokumentów do
ZUS wymaga posiadania przez organizacje podpisu
elektronicznego, który jest płatny.

Obowiązek używania programu Płatnik dotyczy
pracodawców zatrudniających powyżej 5 osób.

Płatnicy składek zatrudniający nie więcej niż
5 osób mogą natomiast rozliczać się z ZUS na jeden
z trzech możliwych sposobów:
wypełniać formularze deklaracji ZUS i składać je
osobiście lub za pośrednictwem poczty do oddziału
ZUS właściwego ze względu na siedzibę organizacji,
korzystać z Płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, które następnie w formie
papierowych wydruków będą dostarczane do ZUS,
korzystać z Płatnika w pełnym zakresie i przesłać
deklaracje elektronicznie.

Umowy
Organizacja pozarządowa w obszarze zatrudniania współpracowników działa tak samo, jak każdy inny podmiot gospodarczy, a zatem może zawierać szereg umów. Najbardziej popularnymi formami są: umowy o pracę,
umowy cywilno-prawne (o dzieło, zlecenie) oraz porozumienia woluntarystyczne (inaczej zwane umowami wolontariackimi czy umowami o współpracy z wolontariuszem). W zależności od rodzaju umowy różne będą jej
strony, co obrazuje tabela:
Akt prawny
Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Kodeks Pracy

Kodeks Cywilny

Rodzaj umowy

Nazwy stron umowy

Umowa wolontariacka

Wolontariusz

Umowa o pracę
Umowa o dzieło
Umowa zlecenie

Pracownik
Wykonawca
Zleceniobiorca

Korzystający

Pracodawca
Zamawiający
Zleceniodawca

Podstawą nawiązania stosunku pracy między pracownikiem i pracodawcą jest umowa o pracę. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Umowa o pracę jest to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy. Na mocy złożonego oświadczenia
woli pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju, a pracodawca do zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy wykonywanej przez pracownika. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać rodzaj
pracy, miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i wynagrodzenie pracownika. Kodeks pracy wyodrębnia następujące cztery rodzaje umów o pracę: umowa zawarta na okres próbny, umowa na czas określony,
umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na czas nieokreślony. Planując zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, warto rozważyć kwestię terminu rozpoczęcia przez niego pracy.
Często zdarza się, że projekt zaczyna się pierwszego dnia roku, np. 1 stycznia 2011 r.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowę z osobą, z którą będziemy pracować/ współpracować, podpisać dnia
31 grudnia 2010, w treści umowy wskazując 1 stycznia 2011 jako dzień rozpoczęcia pracy. W dniach od 1 do 3

stycznia 2011 r. praca nie będzie wykonywana, gdyż będą to dla pracownika dni wolne od pracy. Jeżeli stosunek
pracy zostałby nawiązany od dnia 4 stycznia 2011 (przyjmując ten dzień jako pierwszy dzień roboczy danego
roku), powstałyby oszczędności w ramach danej pozycji budżetu. Wynika to z tego, że wynagrodzenie miesięczne, jakie mamy zaplanowane w budżecie projektu, dzielimy proporcjonalnie wobec okresu obowiązywania
umowy. Stawkę miesięczną wynagrodzenia dzielimy na ilość dni w danym miesiącu i mnożymy przez ilość dni
zatrudnienia według zawartej umowy. W omawianym przypadku – wynagrodzenie brutto podzielimy na 31 dni
i pomnożymy x 27 dni. Wynagrodzenie nie zostanie więc wypłacone za pełny miesiąc pracy.
Dziełem możemy nazwać formy „zamknięte” działań. A więc np. malowanie ścian będzie przedmiotem umowy
zlecenie, ale już pomalowanie konkretnego pomieszczenia możemy nazwać dziełem. Podobnie, jeżeli działanie nazwiemy jako „prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej”, to będzie to typowe zlecenie, natomiast jeśli nazwiemy je jako „przygotowanie i poprowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w dniu ….
w godzinach ….” - będziemy mieć do czynienia z dziełem.
Wolontariusz wykonuje świadczenie na rzecz Korzystającego (organizacji pozarządowej) na podstawie porozumienia. Określa ono zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia przez wolontariusza, a także informacje
o możliwości rozwiązania umowy. Korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia
w dwóch przypadkach - na żądanie wolontariusza lub gdy wolontariusz będzie wykonywał świadczenie przez
okres dłuższy niż 30 dni.

Wynagrodzenia

Na etapie przygotowania budżetu danego projektu powinniśmy zastanowić się, kogo i w jakiej formie będziemy
angażować w jego realizację oraz oszacować koszty związane z zatrudnieniem poszczególnych osób.

Mamy zamiar zatrudnić dwie osoby do obsługi biura i każda z nich ma zarabiać tyle samo.
Każda z nich będzie pracować na umowę zlecenie. Jedna z osób jest studentką, która nie ukończyła 26 roku życia,
druga - nie ma żadnego innego tytułu ubezpieczenia. Jak wynika z poniższej tabeli, całkowity koszt wynagrodzenia każdej z osób będzie inny.

umowa zlecenie
(student, mniej niż
26 lat)
umowa zlecenie
(jedyna forma
zatrudnienia)

679,50
574,00

-

56,02

-

8,61

-

14,06

44,58

98,00
33,00

-

56,02

-

-

25,83

9,59

FP i FGŚP

Wypadkowe

Rentowe

PDOF

-

Emerytalne

W tym składki płatnika

Składka na
ubezpieczenie
zdrowotne

Chorobowe

Rentowe

Emerytalne

W tym składki ubezpieczonego

-

14,06

581,50
417,73

679,50

679,50

Umowa o pracę
Umowa zlecenie
(osoba, która ma
umowę o pracę
zawartą z innym
podmiotem)
Umowa zlecenie
(student, mniej niż
26 lat)
Umowa o dzieło
(nie z własnym
pracownikiem)

Wypadkowe

Rentowe

Emerytalne

W tym składki płatnika

PDOF

Składka na
ubezpieczenie
zdrowotne

Chorobowe

Rentowe

Koszt całkowity
wynagrodzenia

Emerytalne

Rodzaj umowy

W tym składki ubezpieczonego

FP i FGŚP

Poniższa tabela prezentuje kolejny przykład naliczania składek w przypadku różnych umów:

4 983,00

486,34

74,75

122,08

386,98

374,00

486,34

224,24

83,22

122,08

5898,88

-

-

-

530,90

392,00

-

-

-

-

5 898,88

-

-

-

-

849,00

-

-

-

-

5 898,88

-

-

-

-

849,00

-

-

-

-

Składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF) z tytułu zawartej umowy zawsze nalicza
i odprowadza Pracodawca/ Zleceniodawca/Zamawiający dzieło.

Składki ZUS odprowadza się do 15 dnia kolejnego
miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek.
Jeśli np. wynagrodzenie za maj zostało wypłacone 28 maja, składki do ZUS odprowadzamy do dnia
15 czerwca.
Jeśli natomiast wynagrodzenie za maj zostało wypłacone 5 czerwca, składki ZUS mamy obowiązek
zapłacić najpóźniej do dnia 15 lipca.
Oczywiście składki te mogą zostać odprowadzone
wcześniej, tzn. przed terminem wskazanym powyżej – może to być np. ostatni dzień miesiąca.
Jednakże, jeśli opłacamy zatrudnienie pracownika
ze środków publicznych (z dotacji), musimy wydatkować je w ramach tego samego roku budżetowego.

Organizacja realizuje zadanie publiczne zlecone jej przez urząd gminy. Projekt trwa
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „przekazane środki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać poprzez
realizację wszystkich płatności, w tym podatków i
świadczeń od wynagrodzeń, do dnia zakończenia
realizacji zadania publicznego, tj. do dnia ………, nie
później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 roku,
w którym realizowane jest zadanie publiczne”.
Ostatecznym terminem zapłaty PDOF oraz odprowadzenia składek do ZUS jest więc dzień 31 grudnia
2011.

Składki do ZUS organizacja pozarządowa ma obowiązek naliczyć i odprowadzić od każdej umowy,
pod warunkiem, że wymagają tego przepisy prawa.
Są sytuacje, kiedy tego obowiązku nie ma. Zasady
obejmowania składkami ZUS oraz informację o stopach procentowych składek znajdziemy w ustawie
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych
musi zostać odprowadzony od każdej zawartej umowy. Odprowadza się go do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek.
W tym przypadku również możliwe jest wcześniejsze uregulowanie płatności. Kolejna tabela prezentuje szereg sytuacji, kiedy składki ZUS muszą być
odprowadzone, kiedy mogą być odprowadzane, ale
nie muszą, a także kiedy w ogóle się ich nie nalicza
i nie odprowadza.

W sytuacji, kiedy zawieranych umów jest kilka w ciągu danego roku:

kolejny numer/ rok zawarcia umowy
1/2011
2/2011
……...….

W sytuacji, kiedy organizacja realizuje kilka działań/ projektów i w każdym jest kilka umów:
kolejny numer/źródło finansowania*/rok zawarcia umowy
1/FIO*/2011 1/GW*/2011
2/FIO*/2011 2/GW*/2011
…………...……. ………………….
Lub

kolejny numer/źródło finansowania*/rodzaj umowy**/rok zawarcia umowy
1/FIO*/UZ**/2011 1/GW*/UZ**/2011
2/FIO*/UZ**/2011 2/GW*/UZ**/2011
……………..............…. ............………………….
*źródło finansowania, np. FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
GW-Gmina Wrocław
**rodzaj umowy:
UZ – umowa zlecenie
UD – umowa o dzieło
UP – umowa o pracę

Skorzystaj ze wzorów umów na stronie: www.pity.pl/druki/. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy,
jakie są sprawdzane/ weryfikowane przez instytucje kontrolujące organizacje pozarządowe, np. ZUS, Urząd
Skarbowy czy instytucje, które udzieliły wsparcia na realizację danego projektu.

Wolontariat

Pomimo że organizacja nie płaci wolontariuszowi za wykonywane przez niego świadczenia, współpraca
z wolontariuszem może wiązać się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków.
Zarówno przepisy powszechnie obowiązujące (np. Kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze), jak i postanowienia specyficznego prawa pracy występujące w niektórych organizacjach (np. układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania) nakładają na Korzystającego pewne obowiązki wobec wolontariusza, które
Korzystający musi wypełnić na takich samych zasadach, jak w stosunku do pracowników etatowych.

Należą do nich:
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczenia, w tym
także, w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem, odpowiednich środków
ochrony indywidualnej,
koszty podróży służbowych i diet wolontariusza (nie dotyczy to sytuacji, kiedy wolontariusz pisemnie oświadczy, że zwalnia Korzystającego w całości lub części z obowiązku pokrywania tych kosztów).
Organizacja pozarządowa ubiegając się o środki finansowe na realizację zadania publicznego, musi sporządzić
ofertę wraz z budżetem. Zleceniodawca tego zadania (np. gmina, ministerstwo) w ogłoszeniu konkursowym
zaznacza, iż jest (bądź nie jest) wymagany wkład własny organizacji do projektu.

W zależności od konkursu może to być wkład własny finansowy lub niefinansowy. Wkładem niefinansowym
często deklarowanym przez organizacje pozarządowe jest wycena pracy wolontariuszy. Pomimo, że wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za swoje świadczenia, jego praca ma określoną wartość, którą można przeliczyć na pieniądze.
Wyceniając pracę wolontariuszy jako wkład własny niefinansowy, należy określić kwotę tego wkładu tak,
aby był on możliwy do weryfikacji na etapie rozliczenia projektu. Na kolejnej stronie przykład porozumienia
o współpracy z wolontariuszem, uwzględniającego taką właśnie wycenę.
Pracę wolontariusza można wycenić, podając stawkę za godzinę pracy, jednocześnie określając ilość godzin do
przepracowania. Stawka za godzinę powinna odpowiadać kwocie wynagrodzenia, jaką otrzymuje pracownik
wykonując pracę danego rodzaju.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
W dniu......................... w .............., pomiędzy ............................ z siedzibą w ..........................., reprezentowaną przez ........................
zwanym w dalszej części Korzystającym,
a
Panią/Panem ..................................................., dowód osobisty nr ............................................., adres zamieszkania: ..........................
......................, zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,
została zawarte porozumienie następującej treści:
1.

2.
3.
a.
b.
4.
5.

6.
7.

a.
b.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie .........................................................
(np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgowej, pomocy w prowadzeniu biura)
Wykonane prace wyceniono na kwotę:
Ilość godzin ………………….. x stawka za 1 godz. ………………..zł = ……………………………zł.
Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
.......................................................................
.......................................................................
Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień..........................., a zakończenie do dnia.....................
Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze woluntarystycznym, 		
które ma charakter bezpłatny.
Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu
należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających
z odrębnych przepisów.
Zwrot wydatków, o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego
rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:
......................................................................
......................................................................
Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń
oraz takie warunki zapewnia.
Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych
w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz, których świadczy
pomoc.
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie.........
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KORZYSTAJĄCY							

WOLONTARIUSZ

Osoba w ramach wolontariatu zajmie się obsługą finansowo–księgową projektu. W zakresie
jej obowiązków znajdzie się m.in. opisywanie dokumentów projektu, dokonywanie płatności, zaksięgowanie
dokumentów oraz sporządzenie sprawozdania finansowego z realizacji projektu. Średnia stawka takiej osoby
za 1h może wynieść ok. 25-40 zł (według historii wynagrodzeń w danej organizacji). Prognozujemy, iż wskazana praca zajmie 40 godzin. Wycena powinna wyglądać następująco: 40 h x 30 zł = 1 200,00 zł. Dyskusyjną kwestią (w zależności od stanowiska instytucji finansującej projekt) jest to, czy wolontariusz powinien sporządzać
kartę czasu pracy, z której wynikać będzie, w jakie dni i ile godzin poświęcił na realizację projektu.
Warto zapoznać się ze stroną www.wolontariat.org.pl, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania
dotyczące wolontariatu i pracy wolontariusza w organizacji, a także na temat jego ubezpieczenia.

Delegacje krajowe
Czasami organizacja musi oddelegować swojego pracownika w podróż służbową. Wiąże się to z określonymi
świadczeniami organizacji na jego rzecz. Podróż służbowa polega na realizacji jakiegoś zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy (tzn. jeśli pracuję we
Wrocławiu i poruszam się autem/ autobusem po mieście, to nie mogę otrzymać od pracodawcy polecenia podróży służbowej). W celu określenia podróży służbowej należy zastosować wyłącznie jeden punkt odniesienia, tzn. albo miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, albo miejsce stałego świadczenia pracy.
Wykonywanie pracy w siedzibie pracodawcy położonej w innym miejscu, niż sprecyzowane w umowie o pracę
miejsce świadczenia pracy, jak również podróż do siedziby pracodawcy jest wykonywaniem pracy w związku
z podróżą służbową.
Pracownik pozostaje w podróży służbowej od momentu rozpoczęcia podróży (np. chwila, kiedy delegowany
wsiada do pociągu, czy wyrusza w podróż samochodem), aż do jej zakończenia polegającego na powrocie do
miejsca rozpoczęcia podróży. W przypadku krajowej podróży służbowej to pracodawca określa miejsce (miejscowość) rozpoczęcia i zakończenia podróży. Może on uznać, że tą miejscowością jest np. miejscowość pobytu
stałego lub czasowego pracownika. Każdy przypadek może być traktowany osobno, decyzja może być rozpatrywana indywidualnie, a jej podjęcie należy do osób decyzyjnych w danej organizacji.

Samo
przemieszczanie się
do miejsca
wykonywania pracy oraz
droga powrotna
(tj. np. czas spędzony
w pociągu czy
samochodzie)

Świadczenie pracy
wymagającej
przemieszczania się

Wykonywanie
pracy poza stałym
miejscem pracy w godzinach odpowiadających
obowiązującemu pracownika
rozkładowi czasu pracy

Podróż służbowa
-elementy składowe:

Przebywanie
poza stałym
miejscem pracy
w godzinach odpowiadających
rozkładowi czasu pracy
dla danego
pracownika

Wykonywanie
pracy poza normalnym
miejscem pracy i poza
godzinami odpowiadającymi
obowiązującemu pracownika
rozkładowi
czasu pracy

Przebywanie
bez wykonywania
pracy poza stałym
miejscem pracy w godzinach nieodpowiadających
obowiązującemu pracownika rozkładowi czasu
pracy

Każda organizacja pozarządowa może samodzielnie określić własne stawki rozliczania podróży służbowych.
Zasady te powinny być zawarte w polityce rachunkowości lub innym dokumencie wewnętrznym organizacji.
W przypadku braku takich ustaleń obowiązują ogólnie przyjęte zasady rozliczeń. Jeżeli organizacja ustali kwoty wyższe niż te wynikające z przepisów prawa, nadwyżka podlega opodatkowaniu i obciążeniu składką w ZUS
(jeśli osoba podlega ubezpieczeniom ZUS w ramach zawartej umowy).
W ramach podróży służbowej delegowanemu nalicza się:
1. diety,
2. zwrot kosztów przejazdu,
3. zwrot kosztów za nocleg,
4. zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej w miejscu oddelegowania,
5. zwrot innych poniesionych kosztów - określonych i zaakceptowanych przez organizację odpowiednio do potrzeb danego wyjazdu służbowego.

DIETY
Od 1 stycznia 2008 roku wysokość diety wynosi 23 zł. Należność z tego tytułu oblicza się za czas od rozpoczęcia
podróży (wyjazdu, np. momentu, kiedy pociąg wyrusza ze stacji) do powrotu po wykonaniu zadania (np. godzina przyjazdu pociągu). Czas podróży służbowej to nie tylko czas spędzony w miejscowości, do której pracownik
jest oddelegowany, ale także czas przemieszczania się środkami transportu w celu dojazdu do danej miejscowości i powrotu z niej.
Gdy podróż trwa krócej niż dobę:
krócej niż 8 godzin
---> dieta nie przysługuje
od 8 – 12 godzin		
---> przysługuje połowa diety (11,50 zł)
ponad 12 godzin
---> przysługuje dieta w pełnej wysokości (23 zł)

Gdy podróż trwa dłużej niż dobę:
za każdą rozpoczętą dobę			
---> przysługuje dieta w pełnej wysokości (23 zł)
za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin
---> przysługuje połowa diety (11,50 zł)
za niepełną, ale rozpoczętą dobę ponad 8 godzin ---> przysługuje dieta w pełnej wysokości (23 zł)

Dieta nie przysługuje, jeśli:
pracownik został delegowany do miejscowości swojego stałego lub czasowego zamieszkania,
pracownik przebywający w podróży trwającej co najmniej 10 dni wykorzystał przysługujące mu prawo do
przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowości stałego lub czasowego zamieszkania, a przejazd ten odbył
się na koszt pracodawcy,
pracownik miał zapewnione bezpłatne, całodzienne wyżywienie (te dwa warunki, muszą być spełnione łącznie).
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Organizacja powinna określić środek transportu w ramach podróży służbowej pracownika. Zwykle jest to uzależnione od możliwości budżetowych w ramach realizowanych projektów albo od kondycji finansowej organizacji. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje
(np. status studenta). Organizacja może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej także samochodem osobowym czy motocyklem, który nie jest własnością pracodawcy.

Koszty użytkowania pojazdów pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu:
1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika poniżej/ do 900 cm3 – 0,5214 zł/km
2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8538 zł/km
3. dla motocykla – 0,2302 zł/km
4. dla motoroweru – 0,1382 zł/km

Samochód prywatny, który jest użytkowany przez pracownika podczas podróży, musi być jego własnością lub
współwłasnością. Na użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych organizacja powinna podpisać
z pracownikiem umowę. Dobrą praktyką jest załączanie kserokopii dowodu rejestracyjnego do wspomnianej
umowy, aby udokumentować własność/ współwłasność pojazdu. Aby delegacja mogła zostać poprawnie rozliczona, niezbędne jest także w tej sytuacji sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencję tę zatwierdza
osoba decyzyjna w organizacji, która poleciła dany wyjazd służbowy (delegację). W razie jej braku ponoszone
przez organizację na rzecz jej pracownika wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów organizacji. Poniżej przykład ewidencji przebiegu pojazdu oraz wzór umowy na używanie samochodu osobowego do
celów służbowych.

ZWROT KOSZTÓW ZA NOCLEG
Delegowanemu przysługuje także zwrot kosztów
noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie. Do rozliczenia podróży służbowej delegowany dołącza rachunek lub fakturę, której
odbiorcą/ nabywcą jest organizacja. Zwrot kosztów
następuje w wysokości określonej w dokumencie.
Pracodawca decyduje o tym, jaki jest limit kosztów
noclegu dla pracownika. Może być to określone np.
przez liczbę posiadanych gwiazdek w przypadku hotelu.
Jeżeli delegowany nie przedłoży w rozliczeniu rachunku ani faktury, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg (np. nocleg u rodziny/ znajomych). Kwota
tego ryczałtu wynosi 34,50 zł, tj. 150% wysokości
diety. Warunkiem wypłaty ryczałtu jest przedział
czasowy, tzn. nocleg powinien trwać co najmniej
6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg nie
będzie przysługiwał za czas przejazdu, a także
jeżeli organizacja uzna, że pracownik ma możliwość
codziennego powrotu do miejscowości stałego lub
czasowego pobytu.
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEJSCU ODDELEGOWANIA
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej
w wysokości 4,60 zł (20% diety). Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy na wniosek pracownika organizacja wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych
kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Pracownik powinien kierować się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków
finansowych. Może się jednak okazać, że przysługujący ryczałt nie wystarczy na zakup biletów komunikacji miejskiej. W tym przypadku do rozliczenia delegacji należy dołączyć skasowane bilety, aby
udokumentować to zdarzenie. Ryczałt przysługuje

wyłącznie wówczas, jeżeli pracownik ponosi koszty
przejazdów, w przeciwnym razie ryczałtu nie nalicza się.
Organizacja może określić również inny sposób rozliczenia kosztów przejazdów w miejscowości oddelegowania. Czasem uzasadniony może okazać się
przejazd taksówką (np. żeby zdążyć na spotkanie,
jeżeli pociąg się spóźnił). Wówczas nie należy się
pracownikowi ryczałt za przejazdy. Wydatki te są
rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych
kosztów.

ZWROT INNYCH PONIESIONYCH KOSZTÓW
– OKREŚLONYCH I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ
ORGANIZACJĘ ODPOWIEDNIO DO POTRZEB
DANEGO WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
Organizacja może określić, jakie inne koszty pracownik może ponieść i rozliczyć w ramach delegacji.
Wydatki te muszą być związane z daną podróżą oraz
być uzasadnione, np. bilet wstępu na targi, wystawy, etc. Innym uzasadnionym kosztem może być np.
opłata za parking samochodu w pobliżu hotelu.
ZALICZKA NA KOSZTY PODRÓŻY
Jeżeli pracownik zgłosi wniosek w sprawie otrzymania zaliczki przed odbyciem podróży służbowej,
organizacja może ją przyznać. Zaliczka jest przyznawana na pokrycie niezbędnych kosztów podróży.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej przez pracownika powinno zostać dokonane w ciągu 14 dni
od dnia zakończenia podróży. Jeżeli koszty podróży
okazały się wyższe niż pobrana zaliczka, organizacja dokonuje zwrotu środków na rzecz pracownika. Jeżeli zaliczka została pobrana w zbyt wysokiej
kwocie, pracownik dokonuje rozliczenia na rzecz
organizacji po uprzednim jej zatwierdzeniu.
Obok wzór polecenia wyjazdu służbowego:

Druki delegacji można bezpłatnie pobrać ze strony www.pity.pl/druki/

Delegacje zagraniczne
Aby zapobiec wystąpieniu różnic kursowych
w przypadku delegacji zagranicznych, warto wypłacić pracownikowi zaliczkę na poczet tego wyjazdu
w złotówkach. Do oszacowania zaliczki bierzemy
pod uwagę kurs, jaki obowiązuje w dniu wypłaty zaliczki w banku obsługującym daną organizację. Zwrotu niewydatkowanej zaliczki pracownik
powinien również dokonać w walucie polskiej.
Jeśli zaliczka była niższa, niż poniesione w związku z podróżą służbową wydatki, organizacja powinna dopłacić pracownikowi różnicę. W związku w powyższym nie wystąpią różnice kursowe.
Jeśli zdecydujemy o wypłacie zaliczki na poczet wyjazdu w obcej walucie, powinniśmy zachować dowód
wymiany tej waluty po to, aby wiadomo było, w jaki
sposób zostanie ona przeliczona na walutę polską.
Pamiętajmy o tym, że różnice kursowe są z zasady
kosztami niekwalifikowalnymi w ramach realizowanych projektów.

Rozliczenie delegacji zagranicznej jest podobne do
rozliczenia podróży krajowej, występują jednak
pewne różnice. Wysokość diety zależy od kraju, do
którego odbywa się podróż. Czas, od kiedy naliczana jest dieta zagraniczna, zależny jest od środka
transportu, jakim delegowany będzie podróżował.
W przypadku podróży samochodem, pociągiem lub
autobusem dieta zaczyna obowiązywać od momentu, kiedy fizycznie przekraczana jest granica. Do momentu przekroczenia granicy naliczona powinna być
dieta na zasadach rozliczania podróży krajowych.
Istotna jest więc dokładna godzina przekroczenia
granicy. W przypadku podróży samolotem lub statkiem diety zagraniczne naliczamy od momentu wejścia na pokład.
Jeśli dieta jest wypłacana w formie zaliczkowej
przed podróżą – kursem rozliczeniowym będzie
kurs z dnia wypłaty zaliczki, jeśli natomiast dieta

jest wypłacana po odbyciu podroży - wówczas brany
jest pod uwagę kurs z dnia wypłaty kwoty rozliczanej z tytułu odbytej podróży.

Przy obliczaniu diet zagranicznych stosuje się następujące zasady:
za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
za niepełną dobę: do 8 godzin – przysługuje 1/3
diety,
od 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety; powyżej
12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie
opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej),
przysługuje 25% diety.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, należy odjąć od dziennej stawki
odpowiednio za:
śniadanie – 15% diety,
obiad – 30% diety,
kolację – 30% diety,
inne wydatki – 25% diety.

Bardzo pomocne okazuje się dołączenie do polecenia wyjazdu służbowego załącznika, który wskazuje
na poszczególne kwoty rozliczenia odbytej podróży.
Załącznik do delegacji nr ….
odbytej w dniach 20-09-2010 do 23-09-2010 r. do
Wilna (Litwa) przez Annę Kowalską – w sprawie
………………… w ramach projektu …………
Ustalenie kosztów przejazdu:
Fa Vat za dojazd busem rozliczona osobno w październiku 2010 roku i zapłacona przelewem. Nie
rozlicza się kosztów w delegacji.
Razem przejazdy:
= 0,00 PLN

Ustalenie wysokości diet:
- Zagranicznych:
a/ przekroczenie granicy – wyjazd 20-09-2010, godz. 11:30 w Orgodnikach (bus)
b/ przekroczenie granicy – powrót 23-09-2010, godz. 19:00 w Orgodnikach (bus)
c/ czas pobytu za granicą - 3 dób + 7h 30 min = 3 i 1/3 diety

Razem diety: 3 i 1/3 diety x 33 EUR = 110 EUR x 4,0157 PLN= 441,73 PLN
(za niepełną dobę przysługuje: 1/3 diety do 8h, 1/2 diety ponad 8h do 12h, 1 dieta ponad 12h)
d/ krajowych:
Wyjazd Wrocław – 20-09-2010, godzina 01:00
Przekroczenie granicy w Orgodnikach – 20-09-2010, godzina 11:30
Łącznie: 10,5h = ½ diety = 11,50 PLN
Powrót – przekroczenie granicy w Orgodnikach – 23-09-2010, godzina 19:00
Wrocław – 23-09-2010, godzina 05:30
Łącznie : 10,5h = ½ diety = 11,50 PLN
SUMA 23,00 PLN

Ustalanie ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca:
(jedna dieta w miejscowości docelowej oraz w każdej innej miejscowości, w której delegowany korzystał z noclegu)
Delegowany nie pobiera ryczałtu albowiem podróż odbyła się busem, który dostarczył delegowaną w miejsce
noclegu – do hotelu.
Ustalenie ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej:
(10% diety za każdą rozpoczętą dobę)
4 doby x 33 EUR x 10% = 13,2 EUR x 4,0157 zł = 53,01 PLN

Ustalenie należności za noclegi:
Rachunek NR.: 22/09/10-02 – 2 noclegi dla jednej osoby = 52,13 EUR x 4,0157 PLN = 209,34 PLN
Razem noclegi = 209,34 PLN
OGÓŁEM KOSZT DELEGACJI:

= 727,08 PLN (Słownie: siedemset dwadzieścia siedem zł 08/100 gr.)

(przy rozliczaniu kosztów podróży uwzględniono kurs sprzedaży EUR z dnia 19-09-2010 przyjmując ten dzień,
jako dzień wypłaty zaliczki – kurs sprzedaży walut w danym banku – 1 EUR = 4,0157 PLN)

Kalendarz podstawowych obowiązków organizacji pozarządowych związanych z końcem roku
(przy zgodności roku obrotowego z rokiem kalendarzowym)

www.sektor3.wroclaw.pl
www.poradnik.ngo.pl
www.dziennikustaw.gov.pl
www.pozytek.gov.pl
www.zus.pl
www.wolontariat.org.pl
www.infor.pl
www.pity.pl/druki/
www.gofin.pl

Projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu
aglomeracji wrocławskiej Sektor 3”

Porady nt. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
Baza ustaw i rozporządzeń

Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sieć Centrów Wolontariatu

Portal prawno-gospodarczy zawierający aktualne kalkulatory, wskaźniki, stawki, przepisy prawne
Druki i formularze finansowo-ksiegowe
Portal podatkowo-księgowy

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach

Ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Agnieszka Cisowska-Szul
TEKST

Joanna Pijanowska
TEKST

Anna Szmyt-Boguniewicz
REDAKCJA
Katarzyna Demitrewicz
KOREKTA I SKŁAD

Ukończyła administrację oraz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim.
W NGO zaczynała działać jako wolontariuszka, ale szybko okazało się, że ma
zamiłowanie do „papierków”. Od kilku lat pracuje we wrocławskich organizacjach pozarządowych zajmując się sprawami księgowo-finansowymi oraz
pisaniem i rozliczaniem projektów. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów z zakresu prowadzenia księgowości oraz
zarządzania finansami w NGO.

Licencjonowana księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiada
praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji
pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji. W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzi szkolenia z księgowości NGO, obowiazków prawno-księgowych, prowadzenia działalności zarobkowej przez
organizacje pozarządowe oraz zajmuje się doradztwem.

Z wykształcenia psycholog. Członek Zarządu i koordynator projektów Fundacji „Umbrella”. Od 6 lat pracuje w sektorze pozarządowym. Z Wrocławskim
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 związana od samego początku. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
organizacji szkoleń i różnego typu wydarzeń, pozyskiwania funduszy i doradztwa dla NGO.

Outsourcing marketingowy dla NGO = zarządzanie działaniami promocyjnymi
+ public relations + komunikacja medialna + reżyseria filmów reklamowych
+ grafika + copywriting + fotografia / z Wrocławskim Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 od 2011 r.

Podziękowania dla Krzysztofa Kotarby za „pinezki/ karteczki” i pierwszy skład
tekstu.

Realizatorami Projektu Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3” są:
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
UMBRELLA, która prowadzi Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą
demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.
W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Dążymy do tego, aby współpracujące
z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie
i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały
swoje cele.

www.fundacja-umbrella.org.pl

Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych TRATWA
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności
organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy
z administracją publiczną. Prowadzimy liczne działania
ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych,
kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej
w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób
i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

www.tratwa.org

Gmina Wrocław - Centrum Integracji Społecznej
www.wroclaw.pl, www.cis.wroclaw.pl

