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WSTĘP
„Dotacja od administracji publicznej dla organizacji” to
publikacja dla stowarzyszeń, fundacji, a także innych organizacji społecznych (kościelnych, spółdzielni socjalnych
i spółek non profit), które ustawowo zrównano ze stowarzyszeniami i fundacjami pod względem prawa do ubiegania się o publiczne pieniądze.
Niniejsze wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz aktami wykonawczymi do ustawy:
 HepfehpļZp[d_[ C_d_ijhW HeZp_do" FhWYo _´ Feb_joa_ Ife[Ypd[` p´ Zd_W
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);
 HepfehpļZp[d_[ C_d_ijhW HeZp_do" FhWYo _´ Feb_joa_ Ife[Ypd[` p´ Zd_W
14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570).

ZAPAMIĘTAJ!

Właśnie to prawo jest głównym tematem tej publikacji. Skupiamy się w niej
na ogólnych zagadnieniach, wyjaśniając, kto i na co może dostać pieniądze
i co oznaczają podstawowe terminy (takie jak „zlecanie zadań publicznych”)
º Ye pdWYpd_[ kWjm_W phepkc_[d_[ iaecfb_aemWdoY^ \ehcWbdeťY_$ HWZp_co
także, jak z sukcesem wypełnić formularz wniosku o dotację (nazywanego
„ofertą”), podajemy przykłady, praktyczne wskazówki i ostrzegamy przed
najczęściej popełnianymi błędami. Starając się używać języka przyjaznego
i zrozumiałego, dbamy o to, by informacje były pełne i zgodne z najnowszymi zmianami w prawie.
W publikacji używamy skrótów:
 f_ipļY Êeh]Wd_pWY`W fepWhpļZemW½" cWco dW coťb_ jWaŹ[ _dd[ feZc_ejo
uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację zadań publicznych;
 ÊkijWmWe´feŹojak½jeiahjdWpmokijWmoe´Zp_WWbdeťY_feŹojakfkXb_Ypnego i o wolontariacie, w której zapisano większość regulacji z tego zakresu i do której zazwyczaj odsyłamy.
Choć pisanie wniosku o dotację jest trudną pracą, mamy nadzieję, że poradnik ułatwi to w znacznym stopniu.
Zapraszamy do lektury!

WSTĘP
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I.
PIENIĄDZE OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –
UWAGI OGÓLNE
Administracja publiczna nie może po prostu dać pieniędzy społecznikom, nawet jeśli ich działania wydają się niezwykle ważne i pożyteczne – przekazywanie pieniędzy wiąże się ze stosowaniem określonych procedur prawnych.
To, w jaki sposób można ubiegać się o (do)finansowanie
niektórych działań społecznych z pieniędzy publicznych,
reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w skrócie: ustawa o pożytku), rozporządzenia
do niej oraz ustawa o finansach publicznych.
W ustawie o pożytku (art. 11) zapisano, że administracja publiczna – samorządowa (gmina, powiat, województwo) czy centralna (np. ministerstwa)
– może przekazywać środki finansowe na realizację zadań publicznych.
To ważne rozróżnienie, gdyż organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczne w swej pracy posługują się zazwyczaj pojęciem i metodami „projektu” czy „programu”. Nie zawsze jest to równoważne z „zadaniem publicznym”. Zadaniem publicznym nie jest także samo funkcjonowanie organizacji.

1. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PIENIĄDZE (UPRAWNIONE PODMIOTY)
Nie każda grupa czy organizacja, która działa społecznie, ma prawo do ubiegania się o pieniądze od administracji publicznej. Określa to ustawa o pożytku w art. 3 ust. 3.
Uprawnionymi podmiotami* są:
 organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe – poza wyjątkami, tj.: fundacjami utworzonymi
przez partie polityczne, organizacjami pracodawców, wyłączone są również związki zawodowe i partie polityczne);
 jpm$ organizacje kościelne, czyli kościelne osoby prawne (jeśli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);

ZAPAMIĘTAJ!

* W tym tekście, pisząc „organizacje pozarządowe” lub skrótowo „organizacje” w kontekście prawa do ubiegania się o publiczne pieniądze w otwartych konkursach ofert, mamy
na myśli wszystkie uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.

I. PIENIĄDZE OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – UWAGI OGÓLNE
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 spółdzielnie socjalne;
 spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PIENIĄDZE (ZADANIA PUBLICZNE)
Nie każdy rodzaj działalności kwalifikuje się do (do)finansowania z publicznych pieniędzy. Warunkiem jest, aby była to działalność pożytku publicznego, którą ustawa o pożytku (art. 3) definiuje, jako „społecznie użyteczną” i „prowadzoną w sferze zadań publicznych” przez uprawnione podmioty
(które zostały wymienione wyżej).
ZAPAMIĘTAJ!
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Zadania publiczne w ustawie
Zadania publiczne zostały wskazane w ustawie o pożytku (art. 4 ust. 1).
Są nimi działania dotyczące:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, z późn. zm.);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;

DOTACJA OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DLA ORGANIZACJI. JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU

Dotacja dla organizacji?
A co to takiego?!

W mieście
Janowice...

... działa Fundacja Miłośników
Janowic – jej prezeską jest Anna

... ma siedzibę urząd gminy (UG) –
burmistrzem jest Jan

UWAGA!

To nie jest „fundacja Anny” – Anna ją prowadzi.
To nie jest „urząd Jana” – Jan, wybrany w wyborach, nim kieruje.

1
fundacja złożyła w UG ofertę (wniosek) na
zorganizowanie w domu kultury zajęć dla seniorów

UG ogłosił otwarty konkurs
ofert dla fundacji, stowarzyszeń,
organizacji kościelnych na
działania kulturalne w mieście
(to jedno z „zadań publicznych”).

2
komisja konkursowa (urzędnicy + przedstawiciele
innych organizacji z Janowic) oceniła dobrze ofertę

3
fundacji została przyznana dotacja
i podpisano umowę na finansowanie zajęć

UWAGA!

Umowę podpisał z fundacją burmistrz Jan – nie oznacza to, że
„daje swoje pieniądze” – to pieniądze z budżetu, nie z kieszeni Jana.

1
Fundacja może
(zgodnie z ofertą i umową):

zatrudnić ludzi do prowadzenia zajęć
i zapłacić im za wykonaną pracę

2
zlecać różne prace, np. poczęstunek dla seniorów – firmie
cateringowej; druk plakatów promocyjnych – drukarni

1
kontroluje fundację

Urząd gminy:

2
sprawdza poprawność pisemnych sprawozdań
z wykonania zadania (merytoryczne i finansowe),
które składa fundacja

PAMIĘTAJ!

Samorządy i administracja centralna
(np. ministerstwa) mają prawo
zlecać realizację zadań publicznych
organizacjom – finansują je lub

współfinansują ze swojego budżetu.
Robią to zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego
obowiązującą od ponad 10 lat.

60% organizacji deklaruje, że realizuje projekty za pieniądze publiczne
(źródło: Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2014). To małe i duże stowarzyszenia,
fundacje w całym kraju, nie tylko te z pierwszych stron gazet.

ABC III SEKTORA

Nowoczesne poradniki
dla stowarzyszeń i fundacji
oraz osób zajmujących się
działalnością społeczną.
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