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Wykorzystanie dotacji nie musi 
następoWać poprzez zapłatę

Organy jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
powinny odejść 
od automatycznego 
uznawania wydatków 
zapłaconych przez 
daną organizację 
po zakończeniu 
roku budżetowego 
jako wydatków 
wykorzystanych  
po terminie. 
Autor: Lech Gniady 

j ednym z podstawowych źródeł finanso-
wania zadań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe są dota-
cje udzielane przez jednostki samorzą-

du terytorialnego. Dotacje takie udzielane są 
w oparciu o przepisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak-
że na zasadach określonych ustawą o finan-
sach publicznych (ufp). Zgodnie z art. 251 ust. 1
ufp dotacje udzielone z budżetu JST w części 
niewykorzystanej do końca roku budżetowe-
go podlegają zwrotowi do budżetu tej jed-
nostki w terminie do 31 stycznia następnego 
roku. Jednocześnie w art. 251 ust. 4 ufp usta-
wodawca wskazał, co należy rozumieć pod 
pojęciem wykorzystania dotacji cyt.: „Wy-
korzystanie dotacji następuje w szczególno-
ści przez zapłatę za zrealizowane zadania, na 
które dotacja była udzielona, albo, w przy-
padku gdy odrębne przepisy stanowią o spo-
sobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wyko-
rzystanie następuje przez realizację celów 
wskazanych w tych przepisach”.

styczeń zamiast grudnia 
Często wytykanym uchybieniem w tym za-
kresie jest wypłacanie przez organizacje po-
zarządowe zaliczek na podatek dochodowy 
należnych za grudzień danego roku w stycz-
niu roku następnego. Wiele organizacji po-
stępowało tak z uwagi na treść przepisów po-
datkowych, wedle których pracodawca jest 
płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych w odniesieniu do wyna-
grodzeń wypłacanych zatrudnianym przez 
siebie pracownikom. Co więcej, ustawa o po-
datku dochodowym od osób fizycznych sta-
nowi, że pracodawca powinien wpłacać za-
liczki na podatek dochodowy pracowników 
w terminie do 20. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym zaliczki te zosta-
ły przez niego pobrane. Zaliczki na podatek 
traktuje się jako wyliczone i pobrane wtedy, 
kiedy pracodawca wypłaca pracownikowi 
wynagrodzenie za pracę. 
Kierując się ww. przepisami prawa, wiele or-
ganizacji pozarządowych wpłacało zaliczki 
na podatek dochodowy od wynagrodzeń do-
piero w styczniu roku następującego po roku, 
na który została udzielona dotacja. I tu poja-
wiał się problem, ponieważ organy JST, wery-

fikując rozliczenia roczne dotowanych pro-
jektów, wykazywały takie wydatki jako błąd. 
W konsekwencji, w oparciu o przepisy usta-
wy o finansach publicznych, organy JST wy-
dawały decyzje w sprawie zwrotu części do-
tacji niewykorzystanej w terminie. 

przełomowe orzeczenie 
Najnowsze orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych pokazuje jednak, że rozumienie 
przepisów ustawy o finansach publicznych 
prezentowane przez organy administracji 
mogło być nadmiernie rygorystyczne. 
Wyrokiem z 2 kwietnia 2015 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie potwier-
dził, że w rozumieniu ustawy o finansach pu-
blicznych, wykorzystanie dotacji udzielonej 
danemu podmiotowi przez JST nie musi być 
utożsamiane z samą czynnością zapłaty. 
Sprawa powstała na kanwie zaliczek na po-
datek dochodowy od wynagrodzeń pracow-
ników jednej z warszawskich organizacji po-
zarządowych. Organizacja, zgodnie z zawar-
tą z miastem umową, przeznaczyła uzyskaną 
od miasta dotację między innymi na poczet 
wynagrodzeń za grudzień 2013 r. Same za-
liczki na podatek dochodowy od powyższych 
wynagrodzeń fundacja wpłaciła na konto 
urzędu skarbowego już w  styczniu 2014 r. 
Zakwestionowały to organy miasta, żądając 
zwrotu kwoty odpowiadającej zaliczkom od 
organizacji, co gorsza uznając, że wykorzysta-
ne po terminie środki są środkami wykorzy-
stanymi niezgodnie z przeznaczeniem. Decy-
zję organu pierwszej instancji podtrzymało 
również Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze w Warszawie. 
Na skutek skargi organizacji sprawę ostatecz-
nie rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie, wskazując, że nie za-
wsze o wykorzystaniu dotacji świadczyć mu-
si sama techniczna czynność przelewu. Sąd 
zwrócił uwagę, że użyty w art. 251 ust. 4 usta-
wy o finansach publicznych zwrot „w szcze-
gólności” wskazuje, że zapłata jest tylko jed-
nym z możliwych sposobów wykorzystania 
dotacji. Podmiot dotowany może więc wy-
kazywać inne sposoby wykorzystania dota-
cji  w terminie do końca roku budżetowego. 
WSA w Warszawie podzielił stanowisko skar-
żącej organizacji, że w  przypadku zaliczek 

w  zakresie podatku dochodowego od 
wynagrodzeń pracowników organizacja 
pełni wyłącznie rolę płatnika. Organi-
zacja wskazywała, że płatnik to zgodnie 
z przepisami ordynacji podatkowej pod-
miot zobowiązany na podstawie przepi-
sów prawa podatkowego do obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpła-
cenia go we właściwym terminie organo-
wi podatkowemu. Skoro zobowiązania 
z  tytułu wypłaty wynagrodzeń zostały 
zrealizowane w grudniu 2013 r., w miesią-
cu tym zostały również wyliczone i po-
brane zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych – wynagrodzenia zostały 
bowiem faktycznie wypłacone, pomniej-
szone o zaliczki na podatek dochodowy. 
Natomiast sama techniczna czynność 
przelewu bankowego w zakresie tych za-
liczek może, zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego, nastąpić w kolejnym mie-
siącu. Z tych względów organy admini-

stracyjne obu instancji mylnie uznały, że 
w sprawie doszło do wykorzystania dota-
cji po terminie.  
Co więcej, wykorzystania dotacji po ter-
minie nie można utożsamiać z  jej wy-
korzystaniem niezgodnie z przeznacze-
niem. Są to dwie odrębne okoliczno-
ści uzasadniające żądanie zwrotu dota-
cji, jednak wiążące się z innymi skutka-
mi chociażby w zakresie odsetek. O  ile 
w przypadku wykorzystania dotacji po 
terminie odsetki są należne dopiero od 
31 stycznia roku następującego po roku 
budżetowym, w którym dotacja powin-
na być wykorzystana, o tyle w przypad-
ku dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem odsetki nalicza się po-
cząwszy od dnia przekazania środków 
z budżetu JST. 

zmiana kierunku
Powyższy wyrok to już kolejne orzecze-
nie sądów w administracyjnych w ostat-
nim czasie odchodzące od rygorystycz-
nej wykładni przepisów ustawy o finan-
sach publicznych. W wyroku z 20 listopa-
da 2014 r., w sprawie o sygnaturze II GSK 
1107/13, Naczelny Sąd Administracyjny 
wskazał, że: „Skoro zrealizowano w termi-
nie zadanie publiczne, na które udzielo-
na była dotacja i w tym terminie zaciąg- 
nięto zobowiązanie do zapłaty za usługi 
wykonane w trakcie realizacji zadania, to 
uznać należy, że dotacja została wykorzy-
stana w terminie, a użyty w art. 251 ust. 4 
u.f.p. zwrot «w szczególności» na inter-
pretację taką pozwala”.
Powyższe orzeczenia są niezwykle istot-
ne dla organizacji pozarządowych, które 
dotychczas niejednokrotnie były zmu-
szone do zwracania do kasy miejskiej 
kwot równoważnych zaliczkom na poda-
tek od wynagrodzeń. W praktyce ozna-
czało to konieczność pokrywania tych 
wydatków z kieszeni władz danej organi-
zacji pozarządowej. 
W świetle kształtującej się linii orzecz-
niczej sądów administracyjnych organy 
JST powinny odejść od automatycznego 
uznawania wydatków zapłaconych przez 
daną organizację po zakończeniu roku 
budżetowego jako wydatków wykorzy-
stanych po terminie. Jeżeli strona będzie 
się powoływała na inny sposób wykorzy-
stania dotacji niż zapłata, organ powi-
nien rozważyć uwzględnienie takiej ar-
gumentacji – w szczególności jeżeli nie 
budzi wątpliwości, że cel danej dotacji 
został należycie zrealizowany w termi-
nie objętym umową o wsparcie realizacji 
danego zadania publicznego.  
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terminy
Pamiętaj! Jeżeli termin przekazania sprawoz-
dania przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy, to uważa się go za zachowany, jeże-
li przed jego upływem pismo zostało nada-
ne w polskiej placówce pocztowej operato-
ra publicznego – KPA art. 57 § 5 pkt 2 usta-
wy z 14 czerwca 1960 r.

 »5 maja 2015
Termin przekazania wieloletnich prognoz finan-
sowych JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nad-
zorczych otrzymanych do ostatniego dnia mi-
nionego kwartału roku budżetowego.
Jednostki przekazujące: regionalne izby obra-
chunkowe
Jednostki otrzymujące: Ministerstwo Finansów
Dotyczy: WPF
Forma: dokument elektroniczny

 »10 maja 2015
Termin przekazania miesięcznych sprawozdań 
z wykonania planu dochodów i wydatków bud- 
żetowych jednostek budżetowych (z wyjątkiem 
sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki 
samorządu terytorialnego – jako jednostki bud- 
żetowej i jako organu). 
 Jednostki przekazujące: jednostki budżetowe
Jednostki otrzymujące: zarządy jednostek sa-
morządu terytorialnego
Dotyczy: Rb-27S, Rb-28S 
Forma: określona przez zarząd JST

 »10 maja 2015
Termin przekazania informacji o przewidywa-
nej w roku budżetowym wysokości ubytku do-
chodów, wynikającego ze zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości (dotyczy gmin, którym 
przysługuje część rekompensująca subwencji 
ogólnej za rok 2012).
 Jednostki przekazujące: gminy
Jednostki otrzymujące: Minister ds. finansów 
publicznych
Dotyczy: informacji o przewidywanym ubytku 
dochodów
Forma: dokument

 »
 »12 maja 2015

Termin sporządzania i przekazania sprawozdań 
kwartalnych w zakresie jednostek posiadających 
osobowość prawną oraz pozostałych jednostek.  
Jednostki przekazujące: regionalne izby obra-
chunkowe
Jednostki otrzymujące: Główny Urząd Staty-
styczny
Dotyczy: Rb-Z, Rb-N
Forma: dokument oraz forma elektroniczna


