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1. Dowód księgowy, zgodnie z art.21 ust.1 ustawy o rachunkowości powinien zawierać  

co najmniej: 

- określenie rodzaju dowodu, jego numer identyfikacyjny, 

- określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych,  

- opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to  możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 

- datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod  inną datą – także datę 

sporządzenia dowodu, 

- podpis wystawcy dowodu księgowego. 
 

2. Opisy na dowodach księgowych muszą być prowadzone zgodnie z wymogami ustawy  

o rachunkowości i zapisami konkretnej umowy o powierzenie grantu. Wszystkie dokumenty 

księgowe dotyczące grantu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby był widoczny 

ich związek z udzielonym grantem. 
 

 

 

Proponowany opis dowodu księgowego:  
Faktura/Rachunek/Lista płac nr ………….… z dnia ……….……….. 

 

1. Wydatek poniesiony na realizację projektu grantowego pn. „……nazwa powierzonego grantu…………………” na 

podstawie umowy nr …nr umowy powierzenia grantu………………. z dnia ………. Projekt grantowy realizowany 

jest  w ramach projektu „Lepsze jutro” przyjętego w trybie nadzwyczajnym, Działanie 2.8 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu nr POWR.02.08.00-00-0110/20-00 z dnia 06.07.2020 r. współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wydatek poniesiony na realizację formy wsparcia …….treść formy wsparcia ………………nr pozycji 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o powierzenie grantu ……….………… . 

3. Kwota kwalifikowalna ………………………………………. zł, w tym:  

 wydatki bieżące:             ……………………………… zł, w tym: 

środki europejskie   84,28%…….………………… zł 

środki budżetu państwa 15,72% …….………………… zł 

 wydatki  majątkowe: ………..……………………… zł, w tym: 

środki europejskie   84,28%…….………………… zł 

środki budżetu państwa 15,72% ……………………… zł 

 

 

Oprócz ww. obowiązkowych zapisów, dokument powinien zawierać również poniżej 

wymienione informacje, zgodnie  z przyjętą polityką rachunkowości oraz wewnętrznymi 

regulaminami jednostki:   

 adnotację o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem 

merytorycznym wraz z datą i czytelnym podpisem.  

 adnotację o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych tj. wskazanie  dekretacji na 

kontach księgowych wraz z datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu  

do ewidencji księgowej – dotyczy Beneficjentów  prowadzących pełną księgowość;  

w przypadku jednostek sektora  finansów publicznych obowiązuje także zapis  

o klasyfikacji budżetowej. 
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 adnotację o dokonaniu wstępnej kontroli dokumentu przez głównego księgowego 

(zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 54 ust. 3 punkt 1-3) oraz  

o zatwierdzeniu dokumentu do wypłaty wraz z datą i czytelnym podpisem.  

adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu - sposób i data 

zapłaty, numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego potwierdzającego ten fakt. 

 w przypadku, gdy dokument dotyczy kilku form wsparcia – wskazanie odrębnych kwot  

w odniesieniu do każdej z nich. W sytuacji, gdy kwota wskazana na dokumencie 

dotyczy grantu tylko w części, należy wskazać kwotę kwalifikowaną wydatków grantu 

wraz z wyliczeniem (wyliczenie może stanowić załącznik do dokumentu).  

 adnotację o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 adnotację o zweryfikowaniu kontrahenta z białą listą podatników VAT np. w formie:  

Zweryfikowano kontrahenta z białą listą podatników VAT, stan na dzień …………… 

data wyszukania………………Identyfikator wyszukania………data…..…podpis……… 

 

 

 

Dodatkowe informacje dla jst o klasyfikacji budżetowej:  

 

plan dochodów projektu „Lepsze jutro” w budżecie  ROPS został przyjęty w następującej 

klasyfikacji budżetowej: 

Dział 852        rozdział 85295           paragraf 2007  

paragraf 2009  

paragraf 6207  

paragraf 6209  
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