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NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ – 

WARSZTATY Z PRAKTYKIEM 

1. Obowiązywanie nowych aktów wykonawczych,  w relacji do zawartych umów i sprawozdań 

2. Omówienie wzoru oferty i uproszczonego wzoru oferty 

3. Ogłoszenie o konkursie 

4. Rola i zadania Komisji konkursowej 

5. Ocena i wybór ofert 

6. Informacja o dokonanym wyborze oferty 

7. Podpisywanie umów 

8. Wkład własny finansowy i pozafinansowy aspekty kalkulowania wkładu 

9. Harmonogramy i kosztorysy 

10. Prezentacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

11. Dodatkowe informacje o zakładanych rezultatach realizacji zadania publicznego  

12. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  

13. Podział kosztów w przypadku oferty wspólnej 

14. Deklaracja o zamiarze odpłatnego wykonywania zadania 

15.  Oświadczenia w ofercie i ich charakter 

16. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów w umowie – dopuszczalność , zakres 

17.  Skutki wykreślenia zapisów o dopuszczalności zwiększenia udziału procentowego  dotacji 

w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego dla beneficjentów  

18.  Obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki umowne w zakresie rozliczenia dotacji 

19.  Żądanie dodatkowych wyjaśnień przez zleceniodawcę i skutki niezastosowania się do 

wezwania na gruncie ramowego wzoru umowy  

20.  Zasady zwrotu środków finansowych przez zleceniobiorcę oraz innych przychodów 

wypracowanych w trakcie realizacji zadania 

21. Obowiązki kontrolne zleceniodawców względem beneficjentów dotacji 

22.  Zasady rozwiązania umowy za porozumieniem stron 

23.  Odstąpienie jednostronne od umowy 

24. Rozwiązanie umowy 

25. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych z dotacji – skutki dochodzenie naprawienia szkody  

z tego tytułu 

26.  Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

27. Omówienie umów w ramach regrantingu - różnice  
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28.  Dokumentacja realizacji zadania publicznego –postanowienia umowy, realizacja, nowe 

rozporządzenia wykonawcze  

29.  Zakres możliwej modyfikacji ramowych wzorów umów według założeń  nowego 

rozporządzenia  

30.  Sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

31.  Skutki wykreślenia zestawienia faktur i rachunków dla zleceniodawców i beneficjentów 

32. Sprawozdania w trybie uproszczonym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

33. Sprawozdania z realizacji zadania  w ramach regrantingu – omówienie różnic 

34.  Nowa filozofia rozliczenia realizacji zadania i oceny jego rzeczywistych efektów 

według założeń wynikających z nowych rozporządzeń wykonawczych i jej wpływ na 

prawa i obowiązki zlecających i beneficjentów dotacji. 

35.  Omówienie pozostałych istotnych zmian w zakresie gospodarki finansowej organizacji 

pozarządowych i OPP 


