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Podstawowe standardy

Zadania publiczne zlecane przez samorząd do 
realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań 
publicznych, wymienionych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadań publicznych przebiega w zgodzie z 
zasadą pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 
jawności.

Jeśli organizacja ma zamiar realizować zadanie 
publiczne, to stosuje zasady bezstronności (unikania 
tzw. konfliktu interesów), tj. np. nie deleguje swych 
przedstawicieli do komisji oceniających oferty.

Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie 
publiczne, na które samorząd nie ogłasza konkursu, 
to na zasadach opisanych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zgłasza 
samorządowi wniosek o ogłoszenie konkursu; albo 
zgłasza ofertę realizacji zadania (w przypadku tzw. 
„małych grantów”, czyli dotacji niższych niż 10 tys. 
zł).

Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie publiczne 
w partnerstwie z jednostką samorządu 
terytorialnego, to zgłasza taki wniosek zgodnie z 
procedurą zgłaszania zadań publicznych.

Jeśli organizacja składa ofertę na realizację zadania 
publicznego, to jego koszty kalkuluje zgodnie z 
cenami rynkowymi, faktycznymi kosztami oraz 
uwzględniając zasadę efektywności wydatkowania 
środków publicznych.

 Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, to:

 przeprowadza działania, przestrzegając przepisów 
prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i 
ustawy o ochronie danych osobowych

 przeprowadza działania zgodnie z zapisami 
zawartymi w umowie dotyczącej realizacji tego 
zadania i w ofercie, a także w zgodzie ze standardem 
obowiązującym w danej jednostce samorządu 
terytorialnego (jeśli istnieje)

 wydaje środki zgodnie z zasadami wydatkowania 
pieniędzy publicznych

 zapewnia odpowiednią obsługę merytoryczną i 
finansową realizacji zadania

 upublicznia informacje o tym, np. na swojej stronie 
internetowej. Jeśli organizacja realizuje zadanie 
publiczne, zlecone jej w formie wspierania, to 
zapewnia i wydatkuje wkład własny, zgodnie z 
zapisami w umowie na realizację zadania.

 Jeśli organizacja realizuje projekt partnerski z 
jednostką samorządu terytorialnego, to robi to 
zgodnie z umową partnerstwa.

 Po zrealizowaniu zadania publicznego organizacja 
sporządza sprawozdania i rozlicza je zgodnie z 
terminem podanym w umowie o realizację zdania 
publicznego (w ciągu 30 dni).

 Jeśli podczas realizacji zadania publicznego 
organizacja korzysta z mienia publicznego, to 
wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem.





Sprawozdanie, aby zostało przyjęte 
powinno być kompletne i poprawne. 

1. Sprawozdanie jest uznane za 
kompletne, jeżeli: 

a) wypełnione zostały wszystkie pola 
sprawozdania W przypadku, gdy dana 
pozycja sprawozdania nie będzie 
wypełniana piszemy: „nie dotyczy” 

b) zrealizowane działania opisane 
zostały w sposób szczegółowy i 
wyczerpujący. W opisie uwzględnione 
zostały wszystkie planowane działania i 
zakres ich realizacji oraz efekty 
realizacji zadania. Konieczne jest 
dokonanie wyjaśnień ewentualnych 
odstępstw w realizacji, zarówno jeśli 
chodzi o zakres rzeczowy jak i 
harmonogram; 

c) zawiera wszystkie wymagane 
załączniki. 

 2. Sprawozdanie jest uznane za 
prawidłowe, jeżeli 

 a) złożone jest na właściwym 
formularzu; 

 b) złożone jest w wymaganym w 
umowie terminie; 

 c) sprawozdanie jest podpisane 
przez osoby uprawnione; 

 d) jest spójne tzn. istnieje logiczne 
powiązanie pomiędzy ofertą, 
kosztorysem a elementami 
sprawozdania; 

 e) termin realizacji zadania zgadza 
się z terminem wymaganym w 
umowie; 

 f) nie zawiera błędów 
rachunkowych. 



Dziękujemy za uwagę! 


