
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na 

osiąganie zysku. 

Są obok sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw tzw. „trzecim sektorem”. Organizacjami 

pozarządowymi są nie tylko podmioty, które posiadają osobowość prawną, ale także te jednostki, które 

tej osobowości nie mają.  

Są nimi np. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, 

uczelniane organizacje studenckie. 

Stowarzyszenie jest to grupa osób, bliższych lub dalszych znajomych, które łączą wspólne 

zainteresowania lub wspólny cel. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Posiada możliwość niezależnego ustalania swoich strategii, 

struktur organizacyjnych, a także aktów wewnętrznych.  

1. Rodzaje stowarzyszeń 

 

• stowarzyszenia rejestrowe – jest to stowarzyszenie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Od momentu rejestracji stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną, może łączyć 

się w związki stowarzyszeń, powoływać terenowe jednostki organizacyjne, a także korzystać  

z dofinansowań od władzy państwowej oraz innych instytucji.  

 

• stowarzyszenia zwykłe – to forma współpracy o uproszczonym charakterze. Stowarzyszenie nie 

posiada osobowości prawnej, a do jego założenia wystarczą 3 osoby, które musza uchwalić 

regulamin oraz wybrać swojego przedstawiciela. Stowarzyszenie zwykłe nie podlega 

obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Słownik pojęć 



 

   

 

• związki stowarzyszeń – jest rodzajem stowarzyszenia skupiającym osoby prawne o celach 

niezarobkowych. Związek stowarzyszeń mogą powołać trzy inne stowarzyszenia.  

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która zostaje ustanowiona do realizacji celów społecznych 

oraz gospodarnie użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, a także ochrona środowiska.  

Fundacje powołane mogą być przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa oraz adresu 

zamieszkania, a także osoby prawne mające siedziby w kraju i zagranicą. Siedziba fundacji powinna 

znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski.  

Fundację tak jak stowarzyszenie tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji oraz przedmiocie jej 

działania decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób nazywanych fundatorami. 

Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe – klub sportowy działa jako osoba prawna, która prowadzi 

działalność sportową. Szczególnym rodzajem klubów sportowych  

są uczniowskie kluby sportowe, które działają w oparciu o Ustawę prawo do stowarzyszeniach, 

wyłączając przepisy o rejestracji. Członkami uczniowskich klubów sportowych mogą być uczniowie, 

rodzice, a także nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje. Granty są najczęstszą 

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu 

sportowego. Na stronie http://ngo.leszno.pl/ w zakładce 

FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje   o  aktualnych   

konkursach i dotacjach.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą stronę!  

 

Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą informacją, a my 

umieścimy ją na naszej stronie  internetowej,  by  inne  organizacje  mogły z niej skorzystać!  

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki 

unijne, programy Unii Europejskiej i inne); 

• konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet); 

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT:  

 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

http://ngo.leszno.pl/


 

   

 

 

 

 

 

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś 

cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego 

działania ale może być też przyznana na wsparcie instytucjonalne organizacji np. na zakup sprzętu, 

szkolenia dla pracowników itp. 

 

Granty to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie 

realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej 

jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje 

państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji 

międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite 

fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez prywatne firmy, najczęściej na realizację 

projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez 

osoby prywatne. 

 

Małe granty  - wnioski o „małe granty” można składać przez cały rok, są one przyznawane w zależności 

od posiadanych przez Miasto środków. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego 

nie może przekroczyć 10.000 zł. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 

dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie 

pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł. 

 

Otwarte konkursy ofert   - organy   administracji  publicznej  mogą  zlecać  organizacjom  pozarządowym 

oraz  podmiotom  wymienionym  w art. 3 ust. 3. Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o 

wolontariacie realizację zadań publicznych. Zlecenie takie może mieć formę wspierania lub powierzenia 

wykonania zadań i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy 

odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wspieranie zadań to ich dofinansowanie (dotacja poniżej 100% 

kosztów zadania) natomiast powierzenie zadań polega na finansowaniu całości kosztów realizacji 

zadania.  

 

Regranting jest  to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

i  podmiotami   wymienionymi  w  art.  3 ust.  3  a  organami  samorządu  terytorialnego. W ramach  

regrantingu  samorząd   sam  nie  organizuje konkursów  i  nie  rozdaje  dotacji, ale  znajduje  partnera 

(operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu  zajmuje się przygotowaniem konkursów 

dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. 

 

 

Fundusze samorządowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy


 

   

Inicjatywa  lokalna  to  jedna  z  form  realizacji zadań publicznych  przez  

administrację  samorządową we współpracy z   mieszkańcami.   Zgodnie  z  zapisami  Ustawy  o   

działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie   mieszkańcy   mogą   samodzielnie  lub  za  

pośrednictwem  organizacji pozarządowych  złożyć  wniosek  do  organu  jednostki  samorządu  

terytorialnego,  na  terenie  której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania 

publicznego. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy  miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy miasta 

Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych  mających  siedzibę  na  terenie  miasta  Leszna 

oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Więcej informacji na stronie http://ngo.leszno.pl/  

 

 

 

1. Pomysł

•Wybierz obszar działań, w ramach którego możesz realizować swój pomysł. Zadania jakich mogą dotyczyć 
wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej: 
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; 2) działalności 
charytatywnej; 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 6) promocji i organizacji wolontariatu; 7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa 
wyższego; 8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa; 9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 10) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 11) rewitalizacji.

2. Wniosek

•Wniosek jest przygotowany do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl. Należy w nim 
wpisać cele, adresatów zadania, terminy, lokalizację, harmonogram, koszty, opis prac jakie już zostały 
wykonane (ustalenia, dokumenty, uzyskane pozwolenia, rekomendacje).

3. Ocena

•Wniosek jest oceniany na podstawie następujących kryteriów:

➢celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

➢liczby uczestników inicjatywy lokalnej (co najmniej 2 osoby),

➢stanu przygotowania lub realizacji zadania,

➢wkładu własnego grupy inicjatywnej,

➢liczby osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej. 

4. Umowa 

•W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, właściwy wydział Urzędu Miasta Leszna lub jednostka miejska wraz z 
wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów 
wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

5. 
Realizacja

•Po podpisaniu umowy nadchodzi czas na działanie! Mieszkańcy i urzędnicy wspólnie angażują się w realizację 
projektu. Zadania wykonywane są zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

6. 
Podsumowanie

•Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna, 
wspólnie z inicjatorami, przygotowuje sprawozdanie. Powinno ono składać się z dwóch części:

•sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele projektu udało się 
zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),  

•sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej w formie kart pracy, 
zestawienia świadczeń rzeczowych z protokołami przekazania i zestawienia dokumentów finansowych –
faktur i rachunków).

Pozostałe fundusze 

http://ngo.leszno.pl/
http://ngo.leszno.pl/Inicjatywa_lokalna.html


 

   

 

 

Fundacje korporacyjne 

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre 

przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach. Większość z fundacji ma specjalne 

wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty 

(np. poświadczające niepełnosprawność w  wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku 

organizacji pozarządowych). Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać 

się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. 

Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. 

granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt 

komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez 

pracowników danych firm powiązanych z fundacją korporacyjną). 

 

Fundusze rządowe 

Program ASOS 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 uwzględnia 

wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie 

aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane 

na osoby o ograniczonej samodzielności. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób 

starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do 

pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić 

różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń 

wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze. Cel główny Programu 

będzie realizowany przez cele szczegółowe:  

Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych,  

Cel szczegółowy 2 – Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych 

przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian 

biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania 

społeczeństwa do starości.  

Cel szczegółowy 3 – Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie 

wolontariatu, partycypacji   w   procesach   decyzyjnych,   w     życiu   społecznym,   w  tym    udział  osób   

starszych w kształtowaniu polityk i publicznej.  

Cel szczegółowy 4 – Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie 

działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji. 

 

 

 

 

Program FIO  



 

   

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest instrumentem programowym i 

finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego   oraz   przejawem,   

wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i 

potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny 

wymiar potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem 

wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, 

zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.  

Program FIO dzieli się na cztery Priorytety:  

• Małe inicjatywy;  

• Aktywne społeczeństwo; 

• Aktywni obywatele; 

• Silne organizacje pozarządowe. 

 

Program PROO 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program bezpośredniego 

wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich na lata 2018-2030. Dotacje w ramach programu są 

przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Program 

przewiduje różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje 

będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału 

żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy 

uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków. 

Program PROO dzieli się na 4 Priorytety: 

• Zrównoważony rozwój organizacyjny; 

• Kapitały żelazne; 

• Rozwój Instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich; 

• Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich; 

• Wsparcie doraźne. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze regionalne 



 

   

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów 

regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym 

przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.  

W województwie Wielkopolskim – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/ 

 

Mikrogranty 

 

• Mikrodotacje  Wielkopolska Wiara  

Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z Caritas 

Poznańską, którego celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez obywateli 

działających w ramach: 

• młodych organizacji pozarządowych, 

• grup nieformalnych i samopomocowych 

• organizacji pozarządowych pełniących rolę Patrona. 

• Mikrodotacje Centrum dla Rodziny 

 

Konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, 

macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego. 

 

 

  

https://wrpo.wielkopolskie.pl/


 

   

 

  

 

Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są:  

• gospodarka niskoemisyjna,  

• ochrona środowiska,  

• rozwój infrastruktury technicznej kraju  

• bezpieczeństwo energetyczne. 

Program Inteligentny Rozwój. Priorytety: 

• finansowanie  badań,  

• wsparcie powstawania innowacji 

 Program Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytety programu: 

• aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, 

wsparcie szkolnictwa wyższego, 

• rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej,  

• reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia  

i dobrego rządzenia. 

 Program Polska Cyfrowa  

• zwiększenie dostępności do Internetu,  

• stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za 

pośrednictwem komputera oraz  

• upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. 

Program Polska Wschodnia  

• wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej  

• wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. 

Program Pomoc Techniczna  

• sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego 

systemu informacji i promocji środków europejskich.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Program Rybactwo i Morze. 

Programy 

https://www.pois.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/
https://www.popc.gov.pl/
https://www.popc.gov.pl/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/
https://www.popt.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybactwa-na-lata-2014-2020


 

   

 

 

 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

(rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie) 

http://www.mpips.bip.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

(nauka; szkolnictwo wyższe) 

www.bip.nauka.gov.pl 

Ministerstwo Cyfryzacji 

 (informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet)  

www.mc.bip.gov.pl 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 (oświata i wychowanie) 

www.men.gov.pl/   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 

www.bip.mkidn.gov.pl 

Ministerstwo Obrony Narodowej  

(obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne) 

www.bip.mon.gov.pl 

 

 

 

 

Ministerstwa ogłaszające konkursy 

http://www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/
http://www.men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia
http://www.bip.mkidn.gov.pl/


 

   

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

(rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne) 

      www.bip.minrol.gov.pl 

 

Ministerstwo Rozwoju  

(gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie) 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

       Ministerstwo Sportu  

(sport; turystyka) 

www.bip.msit.gov.pl  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i 

etniczne; bezpieczeństwo) 

www.bip.mswia.gov.pl 

 

www.fundusze.mswia.gov.pl 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

(polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) 

www.msz.gov.pl 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

      (sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy) 

       www.bip.ms.gov.pl 

 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/


 

   

 

Ministerstwo Klimatu 

     (gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami) 

      www.gov.pl/web/klimat 

Ministerstwo Zdrowia  

(zdrowie: profilaktyka i leczenie) 

www.mz.gov.pl 

 

www.bip.mz.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.mz.gov.pl/


 

   

 

 

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-

2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Więcej informacji na stronie programu 

www.erasmusplus.org.pl 

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób 

• mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 

• strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego 

• wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 

• wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

• partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 

• sojusze na rzecz wiedzy 

• budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 

• budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży 

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk 

• usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży 

Działania „Jean Monnet” 

• katedry „Jean Monnet” 

• moduły „Jean Monnet” 

• centra doskonałości „Jean Monnet” 

• wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń 

• sieci „Jean Monnet” 

• projekty „Jean Monnet” 

Sport 

• współpraca partnerska 

• małe partnerstwa współpracy 

• niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 

 

 

 

 

Program Erasmus + 

http://www.erasmusplus.org.pl/


 

   

 

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie 

Na Portalu Funduszy Europejskich znajdują się  przekierowania do stron wszystkich instytucji 

zajmujących się zarządzaniem środkami UE.  Serwisy poszczególnych programów  dostępne są pod 

następującymi adresami: 

• Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl 

• Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 

• Serwis Programu Polska Cyfrowa –www.polskacyfrowa.gov.pl 

• Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl 

• Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl 

• Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl 

• Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20 –www.ewt.gov.pl 

 

 

 

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH 

Najmocniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje lub granty, które 
przyznawane są przez samorządy, administrację publiczną oraz inne źródła prywatne. Dotacje 
zazwyczaj przyznawane są w drodze konkursowej. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

Składki członkowskie występują w stowarzyszeniach oraz związkach stowarzyszeń. Z tego źródła 
finansowania korzysta najwięcej organizacji. Każdy członek stowarzyszenia zobowiązany jest do 
opłacania składki. Wysokość składki ustalana jest przez Zarząd bądź Zgromadzenia Walne. Składki 
członkowskie są przychodem organizacji i należy się z nich rozliczyć. Muszą także zostać ujęte w 
sprawozdaniu finansowym. 

DAROWIZNY 

Bezinteresowne przekazanie pieniędzy, rzeczy przez osoby fizyczne i prawne np. firmy. Przekazujący 
darowiznę nie może oczekiwać niczego w zamian, może natomiast skorzystać zazwyczaj z ulgi 
podatkowej. 

SPONSORING 

Forma promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi 
się na sponsora. 

 

 

Wybrane źródła finansowania NGO 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
file://///dc-jp2/Users/amichalska/Pulpit/www.polskacyfrowa.gov.pl
http://www.power.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.popt.gov.pl/
file://///dc-jp2/Users/amichalska/Pulpit/www.ewt.gov.pl


 

   

 

ODPISY 1% PODATKU DOCHODOWEGO POCHODZĄCEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Wszyscy płacący podatki dochodowe mogą przekazać swój 1% wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

ZBIÓRKI  

Pod hasłem zbiórki rozumie się wszystkie publiczne zbieranie rzeczy lub pieniądze na założone z góry 
cele. Organizacja obowiązkowo rejestruje zbiórkę w portalu zbiorki.gov.pl. Rejestracji nie wymaga 
akcja, która odbywa się za pośrednictwem internetu czy też zbiórka SMS-owa. 

DOCHODY Z MAJĄTKU ORGANIZACJI, KAPITAŁ ŻELAZNY 

Środki, z których organizacja czerpie zyski, a wcześniej je gromadzi w celu realizacji zadań statusowych. 
Kapitał żelazny jest nienaruszalny. Można go jedynie stale pomnażać. Niemniej jednak nie posiada on 
stałej definicji w polskim prawie, a jego zasady regulują przepisy wewnętrzne organizacji oraz te 
dotyczące stowarzyszeń i fundacji.  

NAWIĄZKI SĄDOWE 

Jeśli skazana osoba dopuściła się przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu bądź pod wpływem 
alkoholu była sprawcą wypadku drogowego, lub także popełniła przestępstwo przeciwko środowisku, 
może zostać drogą sądową zobowiązana do wypłacenia nawiązki. Organizacja mocą postanowienia 
sądowego może otrzymać taką nawiązkę. Aby organizacja mogła otrzymać nawiązkę, musi znaleźć się 
w wykazie prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Spis wszystkich podmiotów wchodzących w 
skład organizacji przyjmujących nawiązki jest publikowany raz do roku jako obwieszczenie w Dzienniku 
Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.  

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Organizacja ma możliwość sprzedaży usług lub towarów z zyskiem. Zyski z działalności gospodarczej 
organizacja ma obowiązek przeznaczyć na cele statutowe. Wymaga rejestracji w KRS. Działalność 
gospodarcza organizacji pozarządowej jest działalnością uboczną – nie może być działalnością 
dominującą organizacji. 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Opłaty za usługi w ramach odpłatnej działalności statutowej, która nie jest działalnością gospodarczą. 
Opłaty są formą zwrotu wniesionych nakładów. 

ZAPISY I SPADKI 

Organizacje pozarządowe mogą otzrymać spadek (głównie fundacje i stowarzyszenia).Organizacje nie 
płacą podatku od spadków, a prowadzona działalność gospodarcza jest druim co do wielkości źródłem 
dochodów. 

POŻYCZKI I KREDYTY  

NGO może korzystać z pożyczek oraz kredytów. Pożyczek można szukać w bankach albo innych 
organizacjach, a nawet można wziąć pożyczkę czy kredyt od członka organizacji. 



 

   

 

 

 

Fundusze to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można otrzymać od donatora/sponsora. Fundusze 
najczęściej są udzielane na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, zwanego projektem. Może 
być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla 
pracowników itp.  

Inne określenia na fundusze, z którymi można się spotkać: 
- dotacja, 
- dofinansowanie, 
- grant. 

Wsparcia finansowego mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje: 

• administracja rządowa i samorządowa (ministerstwa, urzędy miast i gmin, urzędy 
marszałkowskie itp.) 

• organizacje pozarządowe, np. fundacje, krajowe lub zagraniczne 

• Unia Europejska 

• podmioty niepubliczne, np. firmy prywatne 

W kontekście funduszy instytucje te nazywamy grantodawcami. 

Najczęściej, aby zdobyć dofinansowanie należy wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez 
grantodawcę, poprzez wysłanie wniosku lub listu intencyjnego. Wnioski te są oceniane pod względem 
formalnym i merytorycznym. Ponieważ instytucje grantodawcze mają ograniczone środki finansowe, 
nie mogą wesprzeć wszystkich projektów, dlatego trzeba się liczyć z tym, że przygotowany przez nas 
wniosek nie otrzyma dofinansowania.  

Kto i jak może pozyskać fundusze? 

O otrzymanie dotacji nie mogą ubiegać się osoby prywatne. W konkursach grantowych brać udział 
mogą jedynie zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby 
sportowe, spółdzielnie socjalne, jednostki administracji publicznej, kościoły, czasami firmy 
prywatne. W niewielu konkursach mogą brać udział grupy nieformalne, takie konkursy są raczej 
rzadkością niż regułą.  

Jeśli więc nie jesteś członkiem/członkinią stowarzyszenia, nie masz fundacji, a chcesz ubiegać się o 
fundusze dla swojej inicjatywy, masz dwa wyjścia: 

• założyć nową fundację/stowarzyszenie/klub sportowy/ spółdzielnię socjalną etc. 

• przyłączyć się do istniejącego już stowarzyszenia czy fundacji, i zaproponować w ramach tej 
instytucji starania o pozyskanie funduszy na planowany przez ciebie projekt.  

Założenie nowego podmiotu ekonomii społecznej: stowarzyszenia ,fundacji, klubu sportowego, 
spółdzielni socjalnej wiąże się z procedurą administracyjną, która zabiera dość dużo czasu. Dlatego, 
jeśli chcemy wziąć udział w konkursie, gdzie podany jest bliski termin nadsyłania wniosków, to wyjście 
raczej nie jest dla nas. Założenie fundacji dodatkowo wymaga posiadania środków finansowych. O 
wiele szybciej będzie znaleźć organizację pasującą profilem do naszego pomysłu  

Czym są fundusze? 



 

   

 

 
i przekonać jej członków do wspólnego realizowania projektu. Wówczas, w ramach tej organizacji, 
będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie.  

Aby ubiegać się o niektóre fundusze, musimy oprócz posiadania statusu fundacji czy stowarzyszenia 
spełniać inne, szczegółowe warunki. Informacje o tym, czy są one wymagane znajdują się zawsze  
w dokumentacji konkursowej opublikowanej przez grantodawcę.  

Oczywiście zachęcamy mieszkańców Leszna do zakładania nowych organizacji. Informacje o tym, jak 
to zrobić, znajdują się także na naszej stronie - tutaj 

Czym jest projekt i jak go napisać? 

Projekt to kluczowe słowo jeśli mówimy o funduszach. Projekt jest formą pracy, która jest ograniczona 
w czasie, tj. ma swój konkretny początek i koniec. Projekt musi być odpowiedzią na jakiś konkretny 
problem, i proponować działania, które zmierzają co rozwiązania tego problemu i osiągnięcia 
pozytywnych rezultatów. 

Projekt to nic innego jak spisany w pewnej formie pomysł na działanie. Nie należy mylić go z 
wnioskiem. Wniosek o dofinansowanie to także nazwa, która często pojawia się w kontekście funduszy, 
a oznacza nasz projekt wpisany w konkretny formularz konkursowy, wymagany przez grantodawcę. 
Wniosek jest wtórny wobec projektu, co oznacza, że najpierw musimy stworzyć i napisać projekt, a 
dopiero potem wypełniać wniosek. 

Każdy projekt powinien zawierać następujące informacje: 

• tytuł, 

• termin realizacji, 

• opis problemu, 

• cele działań, 

• szczegółowo opisane działania, 

• rezultaty, 

• budżet. 

Tak więc, aby stworzyć dobry projekt i otrzymać na niego dofinansowanie, musimy mieć konkretne 
informacje. Nie wystarczy samo przekonanie, że nasz pomysł jest dobry a działania potrzebne. Nie 
możemy także zaczynać od pieniędzy, np. gdy widzimy ogłoszenie o konkursie i próbujemy się do niego 
dopasować. Najpierw potrzebne jest dobre rozeznanie w obszarze, którego dotyczy nasz pomysł oraz 
wiedza, która przejawia się w potwierdzonych (np. statystycznie) danych.  

 

 

 

 

 



 

   

 

PODSTAWOWE REGUŁY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU: 

Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką,  nie  oznacza  wcale,  że  nie  są  istotne.  Często 

w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we 

wniosku. 

 

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadania publicznego. Wypełnij każde pole we 

wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”. 

 

Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność 

i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki 

temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej. 

 

Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jest wymóg 

dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich 

załączyć do wniosku! 

 

Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny 

określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest również 

ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, 

programy Unii Europejskiej i inne) 

- konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet) 

- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy 


