
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: 
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.  
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego */innej ewidencji*”. 
 
 
I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania 
 

1. Nazwa zleceniobiorcy Wpisz pełną nazwę podmiotu realizującego zadanie.

2. Numer Krajowego Rejestru  
    Sądowego*/innej ewidencji*1) 

Wpisz numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji
zgodny z numerem wskazanym w punkcie II.1 uproszczonej oferty

realizacji zadania.
3. Tytuł zadania publicznego Wpisz tytuł zadania. Pamiętaj, że musi być zgodny z tytułem podanym 

w punkcie I.4 oferty oraz tytułem ujętym w umowie dotacyjnej.
4. Data zawarcia umowy i numer umowy  
    (jeżeli występuje) 

Wpisz dane zgodnie z zawartą umową dotacyjnej.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

 Data  
zakończenia 

 

Wpisz termin realizacji zadania zgodnie z terminem podanym w punkcie I.5 oferty oraz terminem ujętym w umowie 
dotacyjnej.

 
II. Opis wykonania zadania publicznego 

 

  1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego  

Opisz następujące punkty zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. III. 1 oferty:

CEL:

Wskaż potrzeby, na które udało się odpowiedzieć i problemy, które udało się rozwiązać. Określ jakie cele zostały 
osiągnięte i jakie działania zostały zrealizowane.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:

Wskaż gdzie było realizowane zadanie.

GRUPA ODBIORCÓW ZADANIA:

Opisz grupę, do której adresowane były działania w projekcie. Napisz w jaki sposób przebiegała rekrutacja i ile osób
wzięło udział w projekcie. 
WKŁAD OSOBOWY WYKORZYSTANY PRZY REALIZACJI ZADANIA:

Opisz kto realizował zadanie, kwalifikacje tych osób, wskaż funkcje jakie pełniły przy realizacji zadania. Opisz sposób
wyceny pracy osób wskazanych, jako wkład osobowy.
WKŁAD RZECZOWY WYKORZYSTANY PRZY REALIZACJI ZADANIA:

Scharakteryzuj wniesiony przez organizację wkład rzeczowy, np. sale, sprzęt. Wskaż, czy były to środki posiadane, czy 
np. użyczone do realizacji zadania. Opisz sposób ich wyceny.

 
 

  2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego  

1  ) Jeżeli  zleceniobiorca  jest  zarejestrowany  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  proszę
wskazać  numer  Krajowego  Rejestru  Sądowego.  Jeżeli  zleceniobiorca  nie  figuruje  w
Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  proszę  o  wskazanie  innego  właściwego  rejestru  lub
ewidencji  oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji,  jeżeli  został
nadany. 

2 )  Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



 Opisz rezultaty realizowanego zadania – jakościowe i ilościowe, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. III.2 
oferty.
Mogą to być np.:
- liczba odbiorców działania,
- liczba przeprowadzonych spotkań, szkoleń,
- wzrost wiedzy odbiorców,
- wzrost świadomości odbiorców działania.

Przy każdym rezultacie wskaż sposób w jaki został on udokumentowany np. lista obecności, ankieta, liczba 
sprzedanych biletów, itp.). 

 



 Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 
 

Lp
. 

Nazwa wydatku 
Numer

dokumentu
księgowego 

Data wystawienia
dokumentu księgowego 

Łączna kwota
wydatku 

Wydatek poniesiony
z dotacji 

(zł) 

Wydatek poniesiony  ze
środków 

finansowych 
własnych, środków

pochodzących 
z innych źródeł, 

wkładu osobowego lub
rzeczowego 

(zł) 

Data zapłaty 

 Wskaż poszczególne koszty 
zgodnie z tabelą 
w pkt. IV oferty.
Określając poszczególne 
koszty wskaż:
1. Nazwę konkretnego kosztu.
2. Sposób kalkulacji kosztu 
(np. ilość godzin x stawka za 
godzinę).
3. Czy dany koszt jest 
wkładem własnym 
finansowym, niefinansowym 
czy rzeczowym. W przypadku
kiedy pozycja jest 
finansowana z dotacji nie 
musisz nic dopisywać.

Przykład zastosowania wyżej 
wymienionego schematu w 
kolejnych wierszach tabeli.
 

Przepisz numer

z dokumentu 
potwierdzające
go wydatek np.
faktury, 
rachunku do 
umowy.
Ta rubryka nie 
dotyczy 
środków 
wniesionych w
ramach wkładu
własnego 
osobowego lub
rzeczowego.

Przepisz datę 
z dokumentu 
potwierdzającego 
wydatek np. faktury, 
rachunku do umowy.
Ta rubryka nie 
dotyczy środków 
wniesionych w 
ramach wkładu 
własnego osobowego 
lub rzeczowego.

Wpisz pełną 
kwotę 
poniesionego
wydatku.

 Tu wpisz kwoty,
które zostały

pokryte z dotacji
Miasta Gliwice.

 Tu wpisz kwoty, które 
zostały pokryte z 
wkładu własnego 
pochodzącego z:
- środków finansowych 
własnych,
- środków 
pochodzących z innych 
źródeł,
- wkładu osobowego,
- wkładu rzeczowego.

Wpisz datę dokonania zapłaty, np. 
wykonania przelewu lub transakcji 
gotówkowej.
Ta rubryka nie dotyczy środków 
wniesionych w ramach wkładu 
własnego osobowego lub 
rzeczowego. 

  Trener (10 h x 50 zł) Rachunek nr 
1/2016

 15.04.16 r.  500 zł  500 zł  0 zł  17.04.16 r.

  Koordynator
(1 m-c x 500 zł – wkł. wł. 
osobowy)

 Nie dotyczy  Nie dotyczy  500 zł  0 zł  500 zł  Nie dotyczy

  Sala (10 h x 50 zł – wkł. wł. 
rzeczowy)

 Nie dotyczy  Nie dotyczy  500 zł  0 zł  500 zł  Nie dotyczy

UWAGA: Pamiętaj, że w przypadku wkładu własnego osobowego oraz rzeczowego możemy nie mieć dokumentów księgowych potwierdzających  poniesienie wydatku, takich jak 
np. faktura czy rachunek. Mimo to istnieje obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego. W przypadku wkładu osobowego mogą to być: 
umowa zawarta z wolontariuszem lub oświadczenie członka organizacji o wykonaniu określonego nakładu pracy społecznej. W przypadku wkładu rzeczowego: dokument 
potwierdzający, że dana rzecz np. sprzęt jest w naszym posiadaniu (faktura, umowa kupna sprzedaży, ewidencja środków trwałych) lub umowa użyczenia.



Sposoby finansowania i dokumentowania wydatków:
1. Wnioskowana dotacja – środki przyznane w ramach dotacji na realizację zadania.
2. Wkład finansowy własny – środki finansowe, które organizacja przeznacza na realizację zadania np. z otrzymanych darowizn, środków ze zbiórki publicznej.
3. Wkład pochodzący z innych źródeł – środki finansowe, które organizacja przeznacza na realizację zadania np. inna dotacja przyznana na dofinansowanie części realizowanego
zadania.
4. Opłaty adresatów – środki finansowe, które organizacja przeznacza na realizację zadania pochodzące z opłat wnoszonych przez odbiorców danego zadania, np. opłata za bilety, opłata
za udział w treningach. Pamiętaj, że opłata może być pobierana od odbiorców zadania tylko i wyłącznie w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Fakt pobierania opłat
należy również zaznaczyć w pkt. 2) oświadczenia znajdującego się na końcu oferty.
5. Wkład osobowy – praca społeczna członków lub wolontariuszy (związane wyłącznie z realizacją zadania).
6. Wkład rzeczowy – zasoby własne organizacji, np. sprzęt, sala, przedmioty lub pomieszczenia użyczone organizacji, np. sprzęt nagłaśniający, sala gimnastyczna (związane wyłącznie z
realizacją zadania). Nie należy wpisywać ogólnej wartości rzeczy, tylko kwotę, która wynika z jej wykorzystania w zadaniu (przykład: przy projektorze wykorzystanym w zadaniu przez
1 godzinę nie wpisuj wartości projektora, tj. 3500 zł, tylko kalkulacja jego godzinnego użycia, tj. 30 zł).
Pamiętaj, że wydatek w ramach projektu jest kwalifikowany, jeżeli spełnia następujące warunki:

 został poniesiony w okresie realizacji zadania – dokument (np. faktura, rachunek) musi zostać zapłacony w całości w tym czasie;

 jest niezbędny do realizacji projektu;

 jest racjonalny i efektywny – nie jest zawyżony w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz zakłada dążenie do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie
wydatku;

 został faktycznie poniesiony;

 udokumentowany – jest potwierdzony odpowiednim dokumentem księgowym (faktura/rachunek), opisanym w sposób określony w umowie z Miastem Gliwice;

 przewidziany w budżecie – oznacza to, że wydatek został zaplanowany i ujęty w kosztorysie znajdującym się w ofercie realizacji zadania;

 zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 Oświadczam(y), że: 
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceniobiorcy; 
2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 ................................................................. 

 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli  w imieniu zleceniobiorcy) 

Pamiętaj o podpisaniu sprawozdania przez upoważnione osoby, Data ........................................................ 
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