
W  k o l e j n y m  n u m e r z e :

FORMY ZABEZPIECZENIA UMÓW FINANSOWYCH
Instytucje grantodawcze kierują się potencjałem danej organizacji do wykorzystania otrzy-
manych środków finansowych i prawidłowego zarządzania dotacją. Dodatkowo starają 
się zapewnić potencjalny zwrot pieniędzy w przypadku występowania nieprawidłowości 
w wydatkowaniu. Stąd też umowy finansowe, zanim zostaną podpisane, są poprzedzone 
badaniem zdolności finansowej danej organizacji. Często również ustala się system zabez-
pieczenia danej umowy.

DZIAŁANIA ZLECANE ORGANIZACJOM PRZEZ SAMORZĄDY TERYTORIALNE
Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prowadzenia działalności z zakresu zadań 
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie zawartej umowy 
organizacje realizują działania m.in. z zakresu działalności sportowej, ochrony środowiska, 
czy pomocy społecznej. Na ten cel otrzymują dotację od samorządu, ale podlegają również 
kontroli wykonania powierzonych im zadań.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PODATNIK VAT
Fundacja lub stowarzyszenie mogą być zobowiązane do zapłaty VAT lub być z tego obowiązku 
zwolnione. Obowiązek zapłaty podatku powstaje wówczas, gdy organizacja świadczy odpłat-
ne usługi, które obligują ją do zarejestrowania jako podatnika VAT , a także wówczas gdy 
przekroczy limit zwolnienia. Wiążą się z tym również liczne obowiązki, których niewykonanie 
może mieć przykre skutki finansowe.

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić całodobowo rodzinne domy pomocy 
społecznej jako formę usług opiekuńczych i bytowych dla osób potrzebujących. Istotne 
jest, aby dana placówka spełniała wszystkie wymogi prawne, sprawowała kontrolę oraz 
gwarantowała osobom potrzebującym usługi bytowe i opiekuńcze.
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K o m e n t a r z e  e k s p e r t ó w

NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK NON PROFIT
Jednostki non profit nie sporządzą sprawozdania finansowego za 2014 rok zgodnie 
z rozporządzeniem ministra finansów. Obowiązuje je zmieniona ustawa o rachunkowości.
 

N o w o ś c i 

WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU BĘDZIE WYMAGANY
Zasadność wykazywania wkładu własnego przez projektodawców EFS wynika z doświad-
czenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład własny może przybierać postać nie 
tylko finansową, ale również można go wnosić w postaci niepieniężnej.

O r z e c z e n i a  i  i n t e r p r e t a c j e 

ORGANIZACJE SKORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH DLA POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej są zwolnione z PIT. Istotna jest jednak 
właściwa kwalifikacja każdego świadczenia udzielanego przez organizacje pozarządowe. 
Nie wszystkie bowiem mogą być uznane za pomoc społeczną, a to rodzi negatywne skutki 
dla fundacji lub stowarzyszenia podczas kontroli.

W y j a ś n i e n i a  e k s p e r t ó w 

OPERACJE SPORADYCZNE KSIĘGUJE SIĘ NA KONCIE KSIĄG POMOCNICZYCH
Obowiązek prowadzenia kasy jest wtedy, gdy są przeprowadzane regularnie operacje 
gotówkowe. Jeśli pojawiają się one sporadycznie, nie ma takiego wymogu i do rozliczeń 
gotówkowych można wykorzystać np. konto „Pozostałe rozrachunki”.
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Warszawa 2014

„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom 
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) 
chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Finansach 
organizacji pozarządowej w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania 
publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” została przygotowana 
z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, 
wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji 
„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” oraz w innych dostępnych 
elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru 
porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać 
dodatkowych, pogłębionych konsultacji. W związku z powyższym redakcja nie 
może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 
„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” lub w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

PRENUMERATA 2015



Wrzesień zawsze kojarzy mi się ze zmianami – koniec wakacji, nowe 
wyzwania. Na kartach naszej historii też wiele zostało zapisane wła-
śnie w tym miesiącu. Nie da się ukryć, że we wrześniu również ruszają 
„z kopyta” prace nad zmianami w przepisach, które – jak zwykle – 
wejdą w życie „na ostatnią chwilę” jeszcze w grudniu. 

Nie sposób jednak nie zauważyć zmian, które – choć zapewne zaczną 
obowiązywać właśnie we wrześniu – to jednak ujrzały światło dzienne 
w sezonie urlopowym. Zmiany te odczują przede wszystkim organi-
zacje non profit, które sporządzą sprawozdanie finansowe za 2014 rok 
według nowych zasad. 

A skoro już mowa o zmianach – miło mi znów się przywitać po dłuż-
szej nieobecności. Razem ze mną wracają również informacje o kon-
kursach grantowych, w kolejnych wydaniach będzie też więcej na te-
mat dotacji i ich rozliczeń. 

Szanowny Czytelniku!

Zapraszam do lektury

Marta Grabowska-Peda
redaktor prowadząca

E-BOOK DLA PRENUMERATORÓW
Na Portalu NGO można znaleźć e-book przygotowany

tylko dla stałych klientów miesięcznika. 
„Wolontariusz w organizacji pozarządowej ”.

Już dziś wejdź na www.portalNGO.pl i ściągnĳ  e-book
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4 Ważne terminy

Granty:
  5 września 2014 r. – Konkurs ministra sportu i turystyki „Upowszechnia-

nie kariery dwutorowej sportowców” w latach 2014–2017;
  8 września 2014 r. – Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji;
  10 września 2014 r. – VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek”;
  15 września 2014 r. – Współpraca w obszarze Schengen i walka z prze-

stępczością;
  15 września 2014 r. – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 

źródeł energii;
  17 września 2014 r. – Konkurs dotacji na działania informacyjne Fundu-

szy Europejskich;
  23 września 2014 r. – Dostęp do zasobów cyfrowych dziedzictwa europej-

skiego – Europeana;
  25 września 2014 r. – Program UE w dziedzinie zdrowia;
  26 września 2014 r. – Lepsza współpraca administracyjna i dostęp do in-

formacji;
  30 września 2014 r. – Program ministra kultury i dziedzictwa narodowe-

go: Teatr 2015.
  1 października 2014 r. – ERASMUS +;
  1 października 2014 r. –  Projekty Współpracy Europejskiej;
  2 października 2014 r. – Promowanie równości płci w badaniach i inno-

wacjach;
  16 października 2014 r. – Program LIFE.

Podatki i ZUS:
  15 września 2014 r. – wpłata składek ZUS za sierpień (płatnicy składek, 

z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie);
  22 września 2014 r. – wpłata zaliczki na podatek dochodowy za sierpień 

2014 r.
  22 września 2014 r. – wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy 

od przychodów ze stosunku pracy za sierpień 2014 r.;
  25 września 2014 r. – wpłata VAT za sierpień 2014 r.  oraz złożenie dekla-

racji VAT-7.
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Wkład własny do projektu będzie wymagany

Zasadność wykazywania wkładu własnego przez projektodawców EFS 
wynika z doświadczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład 
własny może przybierać postać nie tylko finansową, ale również można 
go wnosić w postaci niepieniężnej.

Założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach EFS w latach 
2014–2020 to jeden z głównych tematów poruszanych podczas spotkania 
Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju z Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego. 
Przedstawiciele MIiR potwierdzili, że wkład własny będzie wymagany we 
wszystkich projektach, a wstępnie szacuje się, że wyniesie 5% wartości pro-
jektu. Wyższy poziom wkładu własnego pojawiałby się tylko w wybranych 
typach projektowych. 

Kapitał społeczny organizacji może stanowić wkład własny
do projektu
Wkład własny nie musi mieć formy finansowej – możliwe będzie wnoszenie 
do projektu dóbr (np. udostępnianie budynków i pomieszczeń), usług (np. 
wykonanie ekspertyzy) oraz świadczeń wolontariuszy. Co więcej, możliwe 
będzie również wniesienie wkładu własnego w ramach zryczałtowanych 
kosztów pośrednich – organizacja niejako „rezygnuje” z części kosztów 
pośrednich z dofinansowania, wskazując wnoszone ryczałtem koszty 
pośrednie jako wkład własny.

Najciekawszym rozwiązaniem wydają się plany dotyczące stworzenia we 
wnioskach o dofinansowanie możliwości zaprezentowania „kapitału 
społecznego projektodawcy”. Takie rozwiązanie pozwoli na wykazanie 
szerokiego doświadczenia projektodawcy potwierdzającego spójność projektu 
z jego podstawową działalnością oraz wykazanie relacji istotnych z punktu 
widzenia realizacji danego projektu. Jako wartość zostanie uznane nie tylko 
doświadczenie danej organizacji w działaniach, ale także jej kontakty, zna-
jomość lokalnych uwarunkowań, rozpoznawalność przez mieszkańców itp. 
Ocenie podlegać będzie więc kapitał społeczny, który może być wniesiony 
przez organizację i pozytywnie wykorzystany dla projektu. 



Wrzesień 2014

6 Nowości 

Tabela. Przykłady zapewnienia wkładu własnego

Podmiot wnoszący wkład Forma wkładu

fundacja, stowarzyszenie, organi-
zacja pozarządowa, partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy

użyczenie pomieszczeń, praca 
wolontariuszy, opłaty związane 
z udziałem uczestników, koszty
pośrednie

gmina, organizacja pozarządowa, 
podmiot prywatny świadczące usłu-
gi opieki nad dziećmi

opłaty wnoszone przez rodziców, 
użyczenie pomieszczeń, koszty per-
sonelu merytorycznego

jednostki samorządu terytorialnego udostępnienie pomieszczeń i bu-
dynków, wynagrodzenia personelu 
merytorycznego

instytucje pomocy społecznej środki PFRON i FP, użyczenie po-
mieszczeń, wynagrodzenia perso-
nelu merytorycznego

szkoły/uczelnie wyższe udostępnienie pomieszczeń i bu-
dynków, wynagrodzenia personelu 
merytorycznego/
nauczycieli, pracowników nauko-
wych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Departamentu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Trwałość działań i odpowiedzialność beneficjentów
Zasadność wykazywania wkładu własnego przez projektodawców EFS 
wynika z doświadczeń
PO KL. Należą do nich przede wszystkim:

  większa trwałość działań realizowanych w ramach PO KL, dla których 
wymagano wkładu własnego;

  większa odpowiedzialność beneficjentów za realizowane projekty;
  ograniczenie realizacji projektów przez podmioty niezwiązane z obsza-

rem interwencji;
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  ograniczenie zjawiska funkcjonowania firm realizujących jedynie pro-
jekty współfinansowane ze środków UE;

  zasadność wykazywania wszystkich wydatków związanych z danym 
przedsięwzięciem, również tych finansowanych poza projektem.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Marek Dominik Peda 

koordynator projektów europejskich
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Już obowiązują zmiany dotyczące zbiórek 
publicznych

W nowej ustawie o zbiórkach publicznych konieczność uzyskania pozwo-
leń zastąpiono obowiązkiem zgłoszenia zbiórek publicznych. Ponadto 
organizator zbiórki musi sporządzić oraz przekazywać ministrowi 
administracji i cyfryzacji sprawozdania ze zbiórki. Wzór sprawozdanie 
określa rozporządzenie.

Od 18 lipca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o zbiórkach publicznych. 
Ruszył też portal zbiórki.gov.pl. Wszystkie zbiórki przeprowadzane przed 
wejściem w życie nowych przepisów są przeprowadzane i rozliczane 
na dotychczasowych zasadach, wynikających z ustawy o zbiórkach pu-
blicznych z 1933 r. Najważniejsze zmiany w przepisach zaprezentowano 
w tabeli.

Jak poinformowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zniesiony 
został istniejący od 1933 r. obowiązek występowania do władzy o zgodę 
na zbiórkę publiczną. To obywatele powinni decydować o tym, komu, 
jakiej organizacji oraz na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo 
natomiast nie tylko powinno – tam, gdzie to konieczne – tworzyć ramy 
organizacyjne, aby przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób 
przejrzysty, który pozwala na społeczną kontrolę, ale też popularyzuje tę 
formę dobroczynności.
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Tabela. Porównanie przepisów obowiązujących i uchylonych

Przepisy obowiązujące 
od 18 lipca 2014 r. Przepisy uchylone

Zgłoszenie zbiórki Pozwolenie na organizację zbiórki

Obowiązek zgłoszenia zbiórek do 
ministra administracji i cyfryzacji 
– nie dotyczy zbierania ofiar, które 
są ewidencjonowane (np. przelewy)

Zgłoszenie zbiórki do wójta, burmi-
strza (prezydenta miasta), starosty, 
marszałka województwa, ministra 
właściwego ds. administracji pu-
blicznej

Zgłoszenie elektroniczne lub pa-
pierowe. Do zgłoszenia zbiórki 
elektronicznie potrzebne jest od-
powiednie uwierzytelnienie – może 
to być certyfikowany podpis elek-
troniczny (płatny) lub profil zaufany 
(bezpłatny)

Wyłącznie zgłoszenie papierowe

Zgłoszenia i sprawozdania dostęp-
ne na portalu zbiórek publicznych: 
zbiórki.gov.pl

Zgody, informacje i sprawozdania 
papierowe pozostawały w urzędzie 

Brak obowiązku umieszczania spra-
wozdania ze zbiórki w prasie (wyją-
tek, zbiórki sprzed 18 lipca 2014 r.)

Wynik zbiórki i sposób zużytko-
wania zebranych ofiar musiał być, 
w terminie 1 miesiąca, ogłoszony 
w prasie w rozumieniu przepisów 
Prawa prasowego, o zasięgu obej-
mującym co najmniej obszar, na 
którym zbiórka została przepro-
wadzona

Brak opłaty skarbowej Opłata skarbowa, która w 2014 r. 
wynosiła 82 zł
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Więcej o zmianach w ustawie o zbiórkach publicznych pisaliśmy w mar-
cowej aktualizacji publikacji „Finanse organizacji pozarządowych 
w praktyce” (ANG 96).

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 498)
Uchylona ustawa z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r., poz. 732).

Marek Dominik Peda 
koordynator projektów europejskich

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Analiza zmian dotyczących odliczania z faktur 
korygujących 

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., za-
wiera regulacje dotyczące wyłącznie odliczenia z faktury korygującej 
in minus. Natomiast zmiana momentu odliczenia z faktury pierwotnej, 
wpływa na interpretację przepisów dotyczących odliczenia z faktury 
korygującej in plus.

W rozliczeniu VAT organizacji pozarządowych istotną rolę odgrywa strona 
zakupowa, dlatego też w dużej mierze kwestia odliczania podatku nali-
czonego przy tych zakupach rodzi szczególne zainteresowanie. Jednak 
od początku obowiązywania tego podatku w Polsce kwestią szczególnie 
trudną i budzącą kontrowersje było odliczenie lub jego korekta, w wyniku 
otrzymania faktury korygującej. Duża nowelizacja przepisów o VAT, która 
weszła w życie z początkiem 2014 r. wpłynęła na te zasady, i to zarówno 
w zakresie wprost uregulowanym przez ustawodawcę, jak i tym pominiętym.

Braki w ustawie o VAT
Korekty faktur dzielą się na korekty in plus (zwiększające podatek należny) 
oraz in minus (zmniejszające ten podatek). Kwota podatku należnego ze 
skorygowanej faktury staje się oczywiście dla nabywcy kwotą podatku 
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naliczonego, która tym samym ulega zmianie. Z niezrozumiałych po-
wodów ustawodawca – zarówno poprzednio, jak i od 1 stycznia 2014 r. 
– uregulował wyłącznie odliczenie z faktury korygującej in minus, a nie 
in plus – chociaż unormował korektę podatku należnego z tego tytułu po 
stronie wystawcy faktury. Jednak zmiana innych przepisów, szczególnie 
momentu odliczenia z faktury pierwotnej, wpływa na interpretację prze-
pisów dotyczących odliczenia
z faktury korygującej in plus.

Korekty in minus
Obowiązujący do końca 2013 roku art. 86 ust. 10a ustawy o VAT kwe-
stię tę rozwiązywał następująco: w przypadku gdy nabywca towaru lub 
usługi otrzymał korektę faktury zmniejszającą podatek należny, musiał 
zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym 
tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli nie obniżył kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta 
dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługiwało, zmniejszenie 
kwoty podatku naliczonego uwzględniał w rozliczeniu za okres, w którym 
dokonywał tego obniżenia. Jak więc widać przesądzający był miesiąc 
otrzymania korekty faktury, względnie miesiąc odliczenia wynikający 
z otrzymania faktury pierwotnej, jeżeli nie dokonano odliczenia przed 
otrzymaniem korekty – co było zarówno teoretycznie, jak i praktycznie 
możliwe. 

W obecnym stanie prawnym kwestię tę reguluje art. 86 ust. 19a–b ustawy 
o VAT. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę ko-
rygującą obniżającą podatek należny jest on zobowiązany do zmniejszenia 
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę 
korygującą otrzymał. 

Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do 
takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego 
uwzględnia w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje tego obniżenia. Jak 
zatem widać, z zasady odliczanie z korekt in minus odbywa się na takich 
samych zasadach jak do końca 2013 r. 
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Ustanowiono jednak nowy wyjątek od reguły. Nieco inaczej uregulowana 
została bowiem sytuacja, kiedy wystawca faktury nie uzyskał potwier-
dzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej 
i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca 
wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi 
w fakturze korygującej. W takim przypadku nabywca towaru lub usługi jest 
zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została 
zrealizowana. Reguła ta dotyczy wyłącznie faktur in minus, co wynika 
z art. 29a ust. 16 ustawy o VAT. Jest to nowa zasada, związana z możliwo-
ścią korekty podatku należnego po stronie sprzedawcy – bez otrzymania 
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

Korekty in plus
Brak regulacji wystawiania tego rodzaju faktur doprowadził do zaistnienia 
różnych interpretacji i różnej praktyki. Nie każda z nich była bezpieczna dla 
podatników. Na podstawie kilku wydanych, dość pozytywnych interpreta-
cji ministerialnych, wielu przedstawicieli doktryny forsowało stosowanie 
do korekt in plus opisanych zasad ustawowych dla korekt in minus. Takie 
postępowanie różnie motywowano. 

Najprościej wskazywano, że w obu przypadkach są to korekty i należy 
do nich stosować te same reguły. Interpretacja taka pomija jednak jedną 
z fundamentalnych zasad wykładni, zgodnie z którą nie można traktować 
żadnego fragmentu przepisu w ten sposób, jakby był on zbędny. Innymi 
słowy, gdyby ustawodawca chciał stosować te reguły do wszystkich korekt, 
nie wskazałby wprost w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, że stosuje się je tylko 
do korekt wskazanych w ówczesnym art. 29 ust. 4a lub 4c ustawy o VAT 
– czyli pomniejszających podstawę opodatkowania. Pogląd ten był więc 
absolutnie nieuzasadniony. 

Druga koncepcja opierała się na tym, że nabywca, otrzymując korektę, 
powinien uwzględnić przyczynę podwyższenia podatku należnego, jaka 
zaistniała po stronie wystawcy faktury. Przyczyny były dwie:
1)  błąd, pomyłka itp. zdarzenia zaistniałe w momencie wystawienia fak-

tury pierwotnej, oraz
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