
 
WSZYSTKO SIĘ ZGADZA

OPRÓCZ KASY!
 
 

Jak znaleźć finanse na nasze 
wspaniałe projekty?

 

Zastanawiając się nad działalnością społeczną, na pewno
rozważaliście również kwestie związane z finansowaniem

realizacji projektów. Bo przecież wiadomo, że pomysł na projekt
macie najlepszy ze wszystkich. Jest też oczywiste, że wiecie
jakie rezultaty powinniście osiągnąć i co powinniście „dać”

Beneficjentom zadania. Ale jak to wszystko sfinansować? Skąd
wziąć na to środki?

Na te pytania postaramy się podsunąć Wam kilka pomysłów w
niniejszej broszurce.

 
 



 FINANSOWANIE
PROJEKTÓW

SPOLECZNYCH
 

Każde działanie wymaga nakładów. Nie zawsze są to nakłady
finansowe. Czasami udaje się realizować nieduże projekty
wykorzystując wyłącznie nakład pracy własnej lub naszych
wolontariuszy. Jednak najczęściej do realizacji zadań społecznych
potrzebujemy środków finansowych. Jest co najmniej kilka źródeł
finansowania, które możemy brać pod uwagę planując działalność
społeczną.

Najbardziej popularnym źródłem finansowania projektów – poza składkami
członkowskimi organizacji - są środki dotacyjne. Pamiętajmy, że dotacje
mogą być z bardzo różnych źródeł: krajowych i zagranicznych,
państwowych i prywatnych, urzędowych i pozarządowych. Mogą być
otrzymane w konkursach lub ze środków pozakonkursowych. Jest to
zapewne największe źródło finansowania projektów społecznych. Jednak
nie jedyne.
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Inną, wartą wspomnienia formą finansowania działań są środki otrzymane
w ramach darowizn. Tu również mogą być różne ich formy, choć już nie tak
wiele, jak w przypadku dotacji. Darowizny możemy otrzymać od osób
fizycznych lub osób prawnych, mogą być przeznaczone na konkretny cel
lub na nasze działania statutowe, mogą być objęte umową – jak w dotacji –
lub też wpłacone na konto, czy też do puszki. Taka forma finansowania
swoich pomysłów społecznych jest na pewno niezwykle ciekawa.
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Kolejne formy pozyskania środków finansowych to działania wymagające
już dłuższego istnienia organizacji pozarządowej, czy też wydatkowania
własnych środków finansowych, mających zaowocować zyskiem. Te formy
to np. możliwość otrzymania 1% podatku od osób fizycznych dla organizacji
pożytku publicznego, czy też działalność gospodarcza organizacji
pozarządowej. O tych formach zdobywania środków finansowych powiemy
również kilka słów w tej broszurce. A zatem – do dzieła!
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 FINANSOWANIE POPRZEZ
DOTACJE

 
 

Źródeł, które oferują możliwość przyznania dotacji dla
organizacji pozarządowych w naszym kraju jest bardzo wiele. Są

to m.in.:
 

Ministerstwa i urzędy centralne (rządowe)

Samorząd na wszystkich szczeblach swojego
funkcjonowania – od gmin do Urzędów Marszałkowskich

Fundacje spółek Skarbu Państwa lub wielkich
przedsiębiorstw i korporacji z kraju i z zagranicy

Organy Unii Europejskiej

Organizacje pozarządowe w ramach regrantingu lub
własnych ścieżek dotacyjnych

Jak widać możliwości uzyskania dotacji są niemałe, choć w różnych instytucjach
stopień trudności pozyskania dotacji jest bardzo różny.

Co trzeba wiedzieć o funduszach dotacyjnych? Po pierwsze, każdy konkurs
dotacyjny ma swój regulamin. Należy koniecznie przeczytać go. Ja zrobiłbym to
dwa razy. Przeczytać i zrozumieć. Bo w nim zawarte są wszystkie informacje na
temat zasad wyboru projektów do dofinansowania. Jeśli dobrze go zrozumiemy,
zwiększamy swoje szanse na sukces w konkursie. Drugim elementem ważnym w
każdym konkursie dotacyjnym to dobrze napisany wniosek. Wniosek musi być
trochę jak opowieść. Każdy kto go będzie czytał musi nabyć przekonania, że sam
jest ciekawy końcowego efektu naszych działań. Napisanie dobrego wniosku to
sztuka. Pamiętajmy, że jeśli napiszemy wniosek zbyt krótki, to być może nie
przekona on kogoś, kto nie musi się znać na naszej ulubionej formie działalności
społecznej. I nie zrozumie on naszej idei pomysłu. Bo przecież oceniający nie musi
znać się na wszystkim. Nasz projekt przykładowo może oceniać wybitny
specjalista od wniosków edukacyjnych, który zupełnie nie interesuje się (i przez to
nie zna)  wniosków w zakresie sportu i rekreacji. 
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To o czym warto pamiętać w konkursach dotacyjnych to również fakt, że często
premiowana w nich jest współpraca, partnerstwo. Oznacza to, że warto do
projektu namówić naszych przyjaciół z innych stowarzyszeń i fundacji. Na pewno
razem można zrobić zawsze więcej i lepiej.

A więc wniosek nie za krótki – pomyślicie. No tak, ale co w przypadku wniosku,
który jest bardzo długi. Wyobraźcie sobie moją minę, kiedy otwieram wniosek w
konkursie i widzę, że ma 40 stron tekstu. A przecież dobry, pełny wniosek można
napisać na 20 stronach. A przecież wiem, że muszę go przeczytać w całości i
bardzo dokładnie. Już zatem zanim zacznę go czytać już nastawiłem się do niego
nieco negatywnie. Aha… a więc wniosek nie za duży? No właśnie – wniosek
powinien być nie za mały i nie za duży, a więc w sam raz. Nie ma żadnych
logicznych uzasadnień jak duży wniosek powinniśmy napisać. Znamy bowiem
znakomite powieści, które miały 150 stron oraz takie, które miały stron 600.
Ważne jest, aby opowieść wniosku była spójna i przekonująca.

Pamiętajmy również o tym, że często konkursy dotacyjne są poprzedzone
szkoleniami, wsparte doradztwem i konsultacjami. Warto więc w nich startować.
Bo przecież nasze pomysły na projekt to nasze marzenia, które chcemy realizować,
które dobrze znamy i mamy świetnie przemyślane. Warto więc poświecić trochę
wysiłku i zdobyć środki na ich realizacji. No dobrze, ale skąd się dowiemy kiedy
są te konkursy i gdzie można złożyć nasz wniosek? Jest wiele organizacji i
instytucji przyznających dotację, trzeba zatem regularnie śledzić strony wszystkich
tych, który organizują konkursy w dziedzinach nas interesujących. Ale nie tylko.
Można również zaglądać na strony związane z działaniami społecznymi, gdzie
również zamieszcza się informacje o konkursach dotacyjnych. Jedną z takich stron
jest strona www.ngo.pl



Jednak darowizny nie zawsze muszą wpływać na nasze konto. Pamiętajmy, że
można przeprowadzić legalnie zbiórkę, która również jest formą zbierania
darowizn. Można to zrobić np. do puszek ustawionych w miejscach publicznych
lub podczas imprez masowych. Jednak aby przeprowadzić zbiórkę należy ją
najpierw zarejestrować. Można to zrobić na stronie www.zbiorki.gov.pl Na tej
stronie znajdziecie wszystkie informacje na temat zbiórek publicznych, zasad ich
przeprowadzania i rozliczania. Pamiętajcie, że zbiorka publiczna wymaga
rzetelności i przejrzystości ,a wszelkie jej działania mogą być skontrolowane przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Poza zbiórkami publicznymi można również
organizować zbiórki (lub zrzutki) przez różne portale internetowe. Zapewniają one
wszystkie zgody prawne potrzebne do organizacji zbiórki. My jedynie musimy
dobrze opisać nasz pomysł, na który zbieramy środki i …. trzymać kciuki za
Darczyńców.

FINANSOWANIE OD
DARCZYŃCÓW

 
 
 Darowizna w naszym przypadku to dobrowolne przekazanie środków finansowych

lub rzeczy na rzecz naszej organizacji pozarządowej przez Darczyńcę. Kim jest ów
Darczyńca? Może to być osoba fizyczna lub osoba prawna. Moje doświadczenie
wskazuje, że znacznie łatwiej namówić kogoś na darowiznę rzeczy niż na
darowiznę środków finansowych czyli pieniędzy. Darując rzeczy mamy bowiem
gwarancję, że obdarowany nie wyda naszych pieniędzy na kwestie dla nas mało
istotne. Dostając rzeczy musi wykorzystać je zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednak
oczywiście Darczyńcy przekazują również pieniądze. Jeśli środki pieniężne są
nam przekazane na cele pożytku społecznego mogą być one przez Darczyńcę
odliczone od dochodu. Cóż to są cele pożytku publicznego? Jest ich ponad
trzydzieści. Nie będziemy więc ich tu wymieniać. Łatwo znaleźć je np. w
internecie. Jakie odliczenia od dochodu mają nasi Darczyńcy. Osoby fizyczne
przeznaczając darowizny na cele pożytku publicznego mogą odliczyć kwotę 6% od
dochodu, natomiast osoby prawne odliczają 10% dochodu. Oczywiście ważne
jest, aby darowizna została przelana na nasze konto bankowe, Gdyż Darczyńca,
chcący ją odliczyć musi udokumentować wpłatę bankową na naszą rzecz. Jako
obdarowani pamiętajcie, że wszelkie środki pieniężne oraz rzeczy otrzymane w
ramach darowizny są również przychodem i należy rozliczyć je księgowo.

A więc pamiętajmy – darowizny są dużym źródłem przychodów organizacji
pozarządowych. Zarówno te darowizny na konto, które być może nasi Darczyńcy
zechcą odliczyć od swojego dochodu, jak również wszelkie darowizny uzyskane
podczas kwest, zbiórek publicznych i zrzutek przez internet. To dobre źródło
finansowania działań społecznych. Nie zapominajmy jednak, że Darczyńcy również
czekają na informację, co stało się z ich pieniędzmi. Można taką informację
przesłać bezpośrednio do Darczyńców – jeśli wiemy kim Oni są. Jeśli jednak nie
wiemy, to warto zamieścić informację o wydatkowaniu środków w darowizn w
internecie, lub wszędzie tam, gdzie mogą ją przeczytać nasi Darczyńcy. Jeśli będą
zadowoleni z naszych decyzji o wydatkowaniu ich środków, zapewne wesprą nas
po raz kolejny.



   ŚRODKI Z 1% PODAKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB

FIZYCZNYCH ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

 
 
 
 

Jeśli nasza organizacja działa już co najmniej od dwóch lat, możemy wziąć pod uwagę
wystąpienie o status organizacji pożytku publicznego. Cóż to oznacza? Nasza
działalność społeczna jest z pewnością działalnością pożytku publicznego. Bowiem
definicje tej działalności są tak szerokie, że każde działanie społeczne można bez
kłopotu przypisać pod działanie pożytku. Jednak o tym, czy dana organizacja
pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego decyduje już sąd. Co zatem zrobić,
aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego i co na tym można zyskać?

Każda organizacja społeczna, działająca od co najmniej dwóch lat może wystąpić do
sądu z wnioskiem o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacja
składająca wniosek wypełnić musi odpowiedni sądowy formularz, w którym musi
udokumentować swoją działalność pożytku publicznego. Wniosek jest rozpatrywany przez
wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli sąd przyzna organizacji status
organizacji pożytku publicznego to wiąże się w tym kilka zasadniczych korzyści dla
naszej organizacji. Zostawiając na koniec kwestie finansowania zauważmy, że:

Organizacja pożytku publicznego
może być nieodpłatnie

reklamowana przez publiczną
telewizję i radio

Status organizacji pożytku
publicznego może być odebrany
wyłącznie na drodze sądowej

Organizacja pożytku publicznego jest
zwolniona z niektórych podatków:

dochodowego od osób prawnych, od
nieruchomości, od czynności

cywilnoprawnych oraz od opłat
skarbowych i sądowych

Oprócz tych ciekawych form wsparcia organizacja pożytku publicznego ma jedną
dodatkową formę finansowania swoich działań. Jest to możliwość otrzymania 1% od
podatku dochodowego od osób fizycznych. W każdym roku kilkanaście milionów
podatników wybiera organizację pożytku publicznego, której zechce przekazać 1% swojego
podatku dochodowego. W każdym roku na rzecz organizacji pożytku publicznego Polskie
Państwo przelewa kilkaset milionów złotych, blisko 1 miliard. To bardzo dużo, ale nie
radzę rozmarzyć się za bardzo. Oczywiście trzeba samemu przekonać podatników, aby
wybrali właśnie Ciebie. Tak więc te największe organizacje pożytku publicznego,
korzystające z reklam telewizyjnych i radiowych zbierają wielkie kwoty. Zaś mniejsze
organizacje pożytku publicznego zbierają znacznie mniejsze sumy. Dość powiedzieć, że
najniższe wsparcie dla OPP za 2020 rok to kwota 2 złotych i 30 groszy. Wszystkich OPP
za 2020 rok było prawie 8700 organizacji. Z tego zaledwie niewiele ponad 100
otrzymało kwotę powyżej miliona złotych. Natomiast ponad 5600 organizacji zebrało mniej
niż 10 tysięcy złotych. Oczywiście kilka tysięcy złotych to też dużo. Jednak należy
pamiętać o tym, że nowym organizacjom pożytku publicznego będzie na pewno znacznie
trudniej zdobyć podatników, którzy zechcą się podzielić swoim podatkiem dochodowym z
naszą organizacją.

Kolejną formą pozyskania środków na naszą działalność społeczną są wpływy z
działalności gospodarczej naszej organizacji. Jak to? To organizacja pozarządowa może
prowadzić działalność gospodarczą? Jak to zrobić?
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 Działalność gospodarcza jest możliwością, którą posiadają organizacje społeczne w

naszym kraju. Jednak działalność gospodarcza organizacji pozarządowej musi być
zarejestrowana w sądzie i wymaga ponoszenia dodatkowych opłat sądowych. Nawet
organizacja pożytku publicznego – zwolniona generalnie z większości opłat – musi
ponosić opłaty. Jednak niekoniecznie musi płacić podatki od działalności gospodarczej.
Jeśli bowiem cały zysk wypracowany z działalności gospodarczej przeznaczy na
działalność statutowa – czyli mówiąc wprost – na realizację projektów społecznych – to
zysk ten będzie zwolniony z opodatkowania. Oznacza to, że działalność gospodarcza
organizacji może przynosić dochody, które przeznaczymy na finansowanie naszych
działań społecznych. Jednak należy pamiętać, że działalność gospodarcza organizacji
wymaga poniesienia opłat bankowych, później zaś trzeba zazwyczaj zainwestować w
produkty lub usługi, które będziemy próbowali sprzedać. Inwestycje są więc co najmniej
dwie, a ryzyko nieudania się biznesu jest takie jak w każdej działalności gospodarczej, a
więc duże. 

Co bowiem jeśli działalność gospodarcza przyniesie stratę? Trzeba ją pokryć z
przychodów przyszłych okresów, a więc tak jak w działalności gospodarczej. Pamiętajmy
więc – nieudana działalność gospodarcza może wywrócić naszą działalność społeczną
zamiast ją wspomóc. Dlatego decyzję o działalności gospodarczej podejmujmy zawsze
dobrze przemyślaną i rozważną. A może lepiej w ramach działalności gospodarczej
zorganizować kiermasz i sprzedawać tam nieodpłatnie wyprodukowane przez naszych
wolontariuszy produkty, bo wtedy koszty inwestycji są naprawdę niewielkie. 

Trzeba również wspomnieć o jednym z ważnych aspektów działalności gospodarczej.
Często organizacje społeczne pobierają opłaty od Beneficjentów swoich działań i nie
traktują tego jako działalność gospodarczą tylko jako odpłatną działalność statutową. Jest
to prawidłowe jedynie do momentu, w którym nie zarobimy choćby złotówki na naszym
działaniu. Odpłatna działalność statutowa nie może bowiem przynosić żadnego zysku.
Opłaty od Beneficjentów służą tam jedynie pokryciu kosztów projektu. Każda kontrola
podatkowa, która odkryje, że opłaty od Beneficjentów przyniosły jednak chociaż kilka
złotych dochodu, potraktuje to działalnie jako działalność gospodarczą, na którą trzeba
mieć sądową rejestrację. Uważajmy zatem, bo kary za tego typu działania mogą być
surowe i spowodować, że Wasze działania społeczne nie odbędą się lub też odbędą, ale
w znacznie mniejszym zakresie.



JAK ZNALEŹĆ FINANSOWANIE I
NIE ZWARIOWAĆ

 
 
 
 

Podsumowując informacje z niniejszej broszury chciałbym raz jeszcze podkreślić, że
poszukiwanie dobrych źródeł finansowania naszych projektów społecznych jest
działaniem niezwykle ważnym, a zarazem trudnym. Trzeba bowiem pamięć, że przede
wszystkim, dla dobrego działania organizacji potrzebne są zdywersyfikowane źródła
finansowania. Cóż to oznacza? Wyobraźmy sobie, że 100% naszych przychodów to
dotacje z jednego urzędu. A co będzie, jeśli w rozliczeniu którejś z nich zrobimy błąd i
urzędnicy już więcej nie będą chcieli nas wesprzeć? Pozostaniemy bez źródeł
utrzymania. Zdywersyfikowane źródła finansowania oznaczają, że posiadamy
wpływyfinansowe z różnych źródeł. Jeśli dotacyjne, to z różnych organizacji i instytucji.
Oprócz tego jeszcze co najmniej 2-3 źródła finansowania. Wtedy bezpieczeństwo
funkcjonowania i działania naszej organizacji wzrasta i możemy spokojniej planować
nasze działania społeczne.

Po drugie to dobra oferta organizacji. Zarówno oferta konkursowa – wniosek o dotację,
jak również oferta, która posłuży pozyskaniu Darczyńców czy też rozwojowi działalności
gospodarczej. Co powinna zawierać taka oferta? Powinniśmy tam zaznaczyć kim
jesteśmy, od kiedy działamy, co jest celem naszych projektów, co chcemy osiągnąć. Ale
również co nas wyróżnia na tle innych organizacji społecznych, jak ważne są nasze
działania dla Beneficjentów. Warto również podać kilka przykładów naszych działań, co
pozwoli naszym potencjalnym Darczyńcom czy Partnerom lepiej poznać specyfikę naszej
działalności społecznej. 

Wreszcie, każda forma działalności i każdy rodzaj projektu ma swoją specyfikę. Dlatego
ostatecznie decyzję o wyborze źródeł finansowania musicie podjąć Wy – analizując
równocześnie warunki działania w Waszej działalności. Nie wszystkie bowiem źródła
finansowania mogą być odpowiednie, nie wszystkie muszą pasować do Was lub do
Waszego działania. To musi być jednak Wasza decyzja. A żeby ja podjąć, warto zapoznać
się ze wszystkimi możliwościami.

Mam nadzieję, że nasza krótka broszura pomoże Wam podjąć decyzje o źródłach
finansowania Waszej działalności społecznej. W razie potrzeby dodatkowej porady –
dzwońcie lub piszcie. Zawsze postaramy się Wam pomóc. 
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