Przewodnik
ALTERKARIERA
Praca w Trzecim Sektorze

Organizator:

Człowiek – najlepsza inwestycja

Partnerzy:

I Wstęp

Przewodnik
ALTERKARIERA
Praca w Trzecim Sektorze

Autor
Piotr Skrzypczak
2

Publikacja opracowana w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w partnerstwie z Gminą Lublin, Aleph
Polska Sp. z o.o. i Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce
Biuro Projektu
ul. Sowińskiego 12/9, 20-040 Lublin, tel. (81) 537 55 32
projekt@umcs.pl http://dlarynkupracy.umcs.pl/
Zdjęcia
Anna Dąbrowska, oprócz zdjęć na stronie str. 23, 26, 30 – fot. Homo Faber
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Druk Przewodnika Alterkariera
zrealizowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu
© Copyright by Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2011
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I.

Wstęp

	II.	Charakterystyka sektora
Powoływanie organizacji

	IV.

Metody działań NGO

V.

Praca w NGO

VI.

Praca metodą projektu

VII.

Pozyskiwanie funduszy

VIII. Siedziba
	IX.

Wykorzystanie internetu

X.	Organizacje pożytku publicznego
XI.

Współpraca z samorządem

XII.

Przydatne publikacje, adresy, linki

		 Załączniki

Spis treści

	III.

Wstęp

I
Prezentowany przewodnik Alterkariera jest jednym
z wielu dostępnych na rynku przewodników omawiających zagadnienie pracy w NGO. Wśród tych publikacji
są opracowania bogate w treści, przygotowane z niezwykłą starannością, zawierające rozszerzone dane na
temat organizacji pozarządowych. Często są to prace,
których autorami są osoby znające specyfikę działania
NGO, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Prezentowany przewodnik jest w tym względzie
podobny. Autor jest osobą, która ma za sobą doświadczenie w pracy w wielu organizacjach, dużych i małych,
światowych i lokalnych, a także przeszedł wieloletni proces powoływania i prowadzenia własnego stowarzyszenia. Różnica między prezentowanym tu wydawnictwem
a wspomnianymi wyżej publikacjami leży w innym miejscu. Przewodnik Alterkariera jest pomyślany o osobach,
które obecnie studiują i dopiero myślą o zaangażowaniu
się w działalność jakiejś organizacji pozarządowej (bądź
stworzeniu własnej), albo już w takiej pracują.
Drugim wyróżnikiem jest miejsce, z perspektywy
którego prezentowany jest trzeci sektor. Jest to Lublin –
średniej wielkości miasto położone na wschodzie Polski,

nieposiadające zbyt wielkiej oferty zatrudnienia dla
absolwentów licznych uczelni państwowych i prywatnych.
Adresatami publikacji są osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w NGO bądź się nad nią zastanawiają. W tym miejscu warto wspomnieć, że celem
autora nie jest namawianie do poświęcenia się bez
reszty karierze w NGO, ale świadome, obdarte z emocji,
podjęcie decyzji, czy ta branża jest dokładnie tą, z którą
chcę się wiązać. Dlatego też poza niekwestionowanymi
plusami, które płyną z pracy w NGO, przedstawiane są
także minusy i zagrożenia.
Przewodnik powstał podczas pierwszego cyklu szkoleń „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach
pozarządowych i sferze pozabiznesowej”, przeprowadzanych w Biurze Karier UMCS, w ramach zadania V projektu
„UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.
Zawarty w nim materiał jest nie tylko odzwierciedleniem
założonego programu, ale także porusza specyficzne
kwestie, pojawiające się wraz z pytaniami i wątpliwościami uczestników i uczestniczek zajęć, którzy mogą
się tym samym czuć współtwórcami tego przewodnika.
Prezentowany materiał został podzielony w sposób
odpowiadający etapom życia organizacji. Rozpoczyna
się od kluczowych pytań: dlaczego powinna to być

Mamy nadzieję, że przewodnik, tak samo jak prowadzone na ten temat warsztaty, wzbogacą Waszą wiedzę
i pozwolą Wam cieszyć się pracą w NGO albo też dostarczą argumentów, by podjąć aktywność w innym sektorze.
Mamy nadzieję, że będzie to decyzja w pełni świadoma.
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organizacja (a nie np. firma), na jakie potrzeby będzie
odpowiadała, jakie ma mieć cele. Kim są osoby, które
ją zakładają, jaką formę prawną wybierają? Następnie
omówiony zostaje żmudny proces rejestracji. Kolejne rozdziały dotyczą metod pracy, w tym pracy metodą projektu,
zespołu, siedziby, pozyskiwania pieniędzy, sposobów
zatrudnienia, wykorzystania internetu. Przedstawiamy
także rozwiązania dostępne dla nieco bardziej zaawansowanych organizacji, czyli korzyści płynące z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Na koniec
przyglądamy się współpracy organizacji z samorządem.
Przewodnik kończy się prezentacją kilku publikacji mogących wzbogacić wiedzę u tych osób, których zainteresuje
poruszana w tym miejscu tematyka, a także odesłaniem
do innych organizacji, które niosą wsparcie młodym NGO.

ii
charakterystyka sektora

Pojęcie Na początku musimy sobie wyjaśnić wszystkie
pojęcia pojawiające się w temacie organizacji pozarządowych. Pierwszym jest skrót, który bardzo często jest
używany w tej publikacji i który powszechnie występuje w dyskusjach o organizacjach – NGo (ang. non‑
governmental organisation), w tłumaczeniu na język
polski „organizacja pozarządowa”. Skrót ten występuje
w nazwie domeny najważniejszego portalu internetowego skierowanego do organizacji pozarządowych:
www.ngo.pl
Kolejnym hasłem, jakie może się pojawić w trakcie
lektury przewodnika, jest pojęcie trzeci sektor. Jest to
zwrot coraz bardziej popularny w naszym kraju. Termin
ten pochodzi z języka angielskiego (third sector) i nawiązuje do podziału aktywności nowożytnych społeczeństw;
pierwszy sektor to administracja, drugi – biznes, a trzeci –
działalność społeczna nienastawiona na zysk. Jest on
m.in. tytułem kwartalnika naukowego („Trzeci Sektor”),
wydawanego przez fundację Instytut Spraw Publicznych,
poruszającego sprawy organizacji pozarządowych.
W polskim prawie termin organizacje pozarządowe
jest zdefiniowany w art. 3 Ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Mówi on, że organizacjami
pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Ustawa wprowadza także zastrzeżenie, że jej
przepisów nie stosuje się do:
– partii politycznych,
– związków zawodowych i organizacji pracodawców,
– samorządów zawodowych,
– fundacji utworzonych przez partie polityczne1.
licZBy Co roku przybywa w Polsce ok. 5 tys. organizacji pozarządowych. Na liczbę tę składa się ok. 4 tys.
stowarzyszeń i tysiąc fundacji. Jak pokazują dane REGON,
w naszym kraju działa blisko 100 tys. organizacji (licząc
razem z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi), w tym 12 tys.
fundacji i 71 tys. stowarzyszeń. Dla 36% spośród fundacji
i stowarzyszeń sport, turystyka i rekreacja są najważniej1 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.

(3). Każda z trzech wymienionych cech musi zaistnieć
równolegle. Państwo demokratyczne to takie, w którym decyzje podejmowane są przez większość obywateli i obywatelek, z zachowaniem praw mniejszości.
Państwo prawa to takie, w którym jesteśmy w stanie
przewidzieć decyzje władz. O naszych losach decyduje
prawo, nie zaś arbitralna decyzja urzędnika. Poza tym
jako wolni obywatele i obywatelki możemy robić cokolwiek nam przyjdzie do głowy (z wyjątkiem rzeczy wyraźnie zabronionych przez prawo), natomiast przedstawiciele państwa mogą jedynie to, co wskazuje im prawo.
Zabezpiecza to nas przed kreatywnością upajających
się czasami władzą funkcjonariuszy. Trzecim, równie
ważnym warunkiem, jest przestrzeganie praw człowieka,
czyli katalogu praw i obowiązków określających, czego
WAruNki BrZeGoWe Aby w ogóle mówić o trzecim państwu nie wolno robić w stosunku do jednostki, oraz
sektorze, należy choć wspomnieć o niezbędnych warun- precyzujących to, co władza powinna zrobić, by owa
kach, koniecznych do sprawnego działania organizacji jednostka mogła się tymi prawami cieszyć. Jednym
pozarządowych.
z podstawowych praw człowieka jest wolność stowaPierwszym jest istnienie demokratycznego (1) pań- rzyszania się, co akurat jest kluczowe z punktu widzenia
stwa prawa (2), przestrzegającego praw człowieka naszego przewodnika.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 20 ust. 1.
2 J. Przewłocka, Polskie Organizacje Pozarządowe 2011. Najważniej‑ mówi: „Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgrosze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
madzania i stowarzyszania się”.
2011, s. 9.
Powtarza to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
3 Tamże, s. 10.
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szym obszarem działalności. Jest to najliczniejsza grupa
organizacji w naszym kraju. Kolejnymi obszarami działalności organizacji w kolejności wskazań, są edukacja
i wychowanie – 15%, kultura i sztuka – 14% oraz ochrona
zdrowia, usługi socjalne i pomoc społeczna po 7%2.
Obserwując przekazy medialne, w których pojawiają
się organizacje pozarządowe, możemy wyrobić sobie zdanie, że są to duże, bogate podmioty o zasięgu ogólnokrajowym czy wręcz międzynarodowym. W rzeczywistości,
jeśli przyjrzymy się trzeciemu sektorowi w Polsce, okaże
się, że tylko 29% stowarzyszeń i fundacji wskazuje jako
teren swojej działalności cały kraj. Najwięcej badanych
organizacji, bo aż 35%, wskazuje teren gminy/powiatu,
a 7% wskazuje najbliższe sąsiedztwo3.
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w art. 58 ust. 1.: „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”.
Innym, kluczowym pojęciem jest „społeczeństwo
obywatelskie”. Czym ono jest, można zobaczyć w niezwykle prosty, a zarazem logiczny sposób na poniższym
schemacie obrazującym sfery życia społecznego.

pomnożyć, potrzebny jest kapitał społeczny, czyli kapitał,
którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą
osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego
punktu widzenia).
W praktyce kapitał ludzki budujemy przede wszystkim w szkole, na uczelni lub w pracy zawodowej, gdzie
Cele prywatne
Cele publiczne
główną uwagę skupiamy na osobistym rozwoju, byciu
Środki publiczne
Korupcja
Administracja państwowa
lepszym od innych. Działalność w organizacjach społeczŚrodki prywatne
Działalność gospodarcza
Społeczeństwo obywatelskie
nych jest bliższa drugiemu z pojęć. To w organizacjach
uczymy się pracy grupowej, dbamy o relacje, budujemy
Kończąc rozważania teoretyczne, nie można nie zespół. Często współpracujemy z innymi organizacjami,
wspomnieć o dwóch kapitałach, określających poziom nie na zasadzie konkurencji, ale wsparcia, wzajemnego
rozwoju społeczeństwa. Pierwszym jest, stosunkowo korzystania ze swoich potencjałów po to, aby szybciej
łatwy do określenia, kapitał ludzki. Jest to pojęcie eko- i łatwiej osiągać wspólne cele. Przykładem może być
nomiczne, oznaczające zawarty w każdym człowieku wiele koalicji organizacji pozarządowych, które, mimo
i społeczeństwie zasób fachowej wiedzy, umiejętności, że są często zupełnie inne, potrafią się zjednoczyć, by
doświadczenia, zdrowia i energii życiowej. Jest on wskaź- doprowadzić do określonej zmiany rzeczywistości.
nikiem możliwości adaptacyjnych i produkcyjnych oraz
kreatywności. Mimo że jest on niezwykle istotny, nie
wystarcza do długotrwałego rozwoju społeczeństwa.
Nastawiony jest bowiem jedynie na rozwój konkretnej,
wyobcowanej, konkurującej z innymi jednostki. Taka
postawa nie jest w stanie wygenerować zbyt wiele
poza zsumowaniem zgromadzonych talentów. Aby je

iii
organizacji nie musi koniecznie wystąpić oznaczenie
formy prawnej.
Podstawowe różnice pomiędzy stowarzyszeniem
a fundacją zauważymy w momencie rejestracji, pisania
raportów oraz wprowadzania ewentualnych zmian statutowych. Sam moment stworzenia organizacji jest różny
dla stowarzyszeń i fundacji. Stowarzyszenie powstaje
w trakcie zebrania założycielskiego członków, natomiast
fundacja zostaje założona aktem notarialnym bądź
w testamencie.
ZeBrANie ZAłożycielSkie StoWArZySZeNiA
Aby założyć stowarzyszenie, musimy zebrać grupę co
najmniej 15 osób. Osoby te spotykają się na oficjalnym
zebraniu założycielskim, na którym postanawiają powołać do życia stowarzyszenie. Podstawową rolą zebrania,
poza decyzją o powołaniu organizacji, która powinna
mieć formę pisemnej uchwały, jest uchwalenie statutu.
Dokument taki najlepiej wcześniej przygotować, a na
zebraniu przedyskutować go punkt po punkcie i przegłosować. Dla ułatwienia, w załączniku na końcu przewodnika zamieszczony został statut jednego ze stowarzyszeń.
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W momencie, w którym postanowimy zarejestrować
naszą działalność społeczną, staniemy przed wyborem
dwóch podstawowych form prawnych – stowarzyszenia lub fundacji. Co wybrać? Odpowiedź na to pytanie
zależy oczywiście od konkretnej sytuacji. Jeśli chcemy
realizować jakieś cele społeczne z większą grupą osób,
wspólnie (co najmniej w 15 osób), to wybierajmy formę
stowarzyszenia. Jeśli zaś jesteśmy sami bądź w niewielkiej grupie osób i dysponujemy majątkiem, który chcemy
przeznaczyć na realizację danego celu, to zakładajmy
fundację. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma
formami prawnymi zarysowuje się w tym, że fundacja to
majątek, jaki chcemy przeznaczyć na dany cel społecznie, bądź gospodarczo użyteczny, zaś stowarzyszenie to
dobrowolne zrzeszenie co najmniej 15 osób chcących
realizować cele społecznie użyteczne.
Po założeniu organizacji, działalność fundacji i stowarzyszenia może się niczym nie różnić. Często, przyglądając się znanym w Polsce organizacjom, ciężko
nam powiedzieć, czy jest to fundacja, czy stowarzyszenie. Dopiero analiza dokumentów zdradza formę
prawną, w której ona działa. Greenpeace jest w Polsce
fundacją, zaś Amnesty International stowarzyszeniem.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy też Polska
Akcja Humanitarna to fundacje. Jak widać, w nazwie
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Co musi się znajdować w statucie? Ustawa
zgodnie z powszechnie przyjętymi wzorcami (np. cel:
Prawo o stowarzyszeniach w artykule 10 mówi, że statut
działalność na rzecz grup wykluczonych i marginalizowanych; sposób realizacji: promocja elastycznych
musi określać następujące sprawy:
1) Nazwę stowarzyszenia. Odróżnia je od innych stoform zatrudnienia). Warto skorzystać z doświadczenia
warzyszeń, organizacji i instytucji. Warto dodać, że
innych organizacji i sprawdzić, w jaki sposób sformułowały swoje cele i sposoby ich realizacji.
w nazwie nie musi występować słowo „stowarzyszenie”. Może, ale także nie musi, pojawić się określenie 4) Sposób nabywania i utraty członkostwa, przy„towarzystwo”, „związek”, „grupa” itp.
czyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki
2) Teren działania i siedzibę stowarzyszenia. Zazwyczaj
członków. Tutaj także nie należy być zbyt oryginalteren działania to Polska, poza wyjątkami, kiedy jestenym. Zazwyczaj członkostwo nabywa się przez złożeśmy pewni, że wszelką działalność będziemy prowanie deklaracji dotyczącej zgody z celami stowarzyszedzić jedynie na terenie np. danego województwa czy
nia i zobowiązaniem się do wypełniania obowiązków.
miasta. Jako siedzibę podajemy jedynie nazwę miejZ kolei członkostwo tracimy np. ze względu na rezyscowości. Nie podajemy dokładnego adresu.
gnację, śmierć czy też decyzję zarządu, spowodo3) Cele i sposoby ich realizacji. To niezwykle ważny
waną zazwyczaj łamaniem przez członka stowarzypunkt. Od tego w przyszłości może zależeć, czym
szenia statutu. W tym punkcie opisujemy także prawa
będziemy mogli się zajmować, a czym nie. Zwłaszcza,
(np. bierne i czynne prawo wyborcze) i obowiązki
jeśli będziemy chcieli pozyskiwać na działanie środki
(obowiązek opłacania składek), jakie mają członkowie
finansowe. Bardzo często pierwszym sitem stosowaorganizacji.
nym przez grantodawców jest sprawdzenie w statucie 5) Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich
organizacji tego, czy w ogóle zajmujemy się opisaną
wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetenw nim działalnością. Jeśli nie znajdzie się tam odpocje. W tym miejscu musimy bardzo szczegółowo opiwiednie sformułowanie – wniosek zostanie odrzusać rodzaj władz (walne zgromadzenie, zarząd i organ
cony z przyczyn formalnych. Dlatego w tym miejscu
kontroli – zazwyczaj komisja rewizyjna). Określamy,
kto wchodzi w skład danego ciała (ile osób zasiada
najlepiej wpisać możliwie prosto i jednoznacznie,
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w zarządzie – preferowana jest liczba nieparzysta 8) Zasady dokonywania zmian statutu. W tym punkcie
i komisji rewizyjnej), jak są wybierani jego członkowie,
należy pamiętać, by nie zablokować przyszłych zmian.
ile trwa kadencja władz. Należy także przewidzieć, co
Warto przewidzieć specjalną procedurę zmiany stastanie się w przypadku, kiedy jedna z osób zrezygnuje
tutu, np. wprowadzając konieczność przegłosowania
w zasiadaniu we władzach. Muszą się tam także znaich większością dwóch trzecich głosów w obecnoleźć opisy kompetencji poszczególnych władz.
ści przynajmniej połowy członków stowarzyszenia.
6) Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz
Jednocześnie radzimy wybiec nieco w przyszłość,
zaciągania zobowiązań majątkowych, a także
by zapobiec takim zapisom, które w przypadku
warunki ważności jego uchwał. Powyższe zapisy
nagłego rozwoju organizacji i radykalnego wzrostu
precyzują, kto może podpisywać umowy, zaciągać
liczby członków uniemożliwią nam zmiany statutu
zobowiązania w imieniu organizacji (zazwyczaj człon(np. przez niemożność zebrania wszystkich osób
kowie zarządu, łącznie, w określonej liczbie). Często
w danym miejscu i czasie).
w tym miejscu zamieszcza się także zakazy dotyczące 9) Sposób rozwiązania się stowarzyszenia. W tym
łączenia funkcji, udzielania pożyczek, wykorzystania
punkcie warto określić, kto może podjąć decyzję o rozmajątku stowarzyszenia do prywatnych celów.
wiązaniu organizacji (np. walne zgromadzenie) oraz
co stanie się z jej majątkiem, gdyby do tego doszło.
7) Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz
ustanawiania składek członkowskich. Zazwyczaj
organizacje opisują w tym miejscu podstawowe
Uwaga! Przygotowując statut, inaczej niż np. w przysposoby pozyskiwania środków (składki, darowizny,
padku pisania projektów, nie warto starać się o orygidotacje, zapisy itp.). Opisują także, kto ustala wysonalność. Im prostszy i wpisujący się w powszechnie
kość składek. Można wpisać dokładną kwotę, jednak
obowiązujący schemat, tym dla nas lepiej. Nikt nie
nie poleca się tego rozwiązania. Kwoty się zmieniają,
będzie musiał analizować jego formy, a od razu znajdzie odpowiedź na swoje pytania. Jest to szczególnie
mogą zmienić się także waluty (np. ze złotego na
euro), w związku z tym lepiej powierzyć tę kompe- ważne w przypadku grantodawców. Prosty, schematencję zarządowi.
tyczny statut zabezpieczy nas także przed problemami
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w Krajowym Rejestrze Sądowym. Asesor, który będzie
go oceniał, nie będzie musiał przedzierać się przez
skomplikowane, nowatorskie ustalenia, ale sprawdzi jedynie, czy wszystkie zaproponowane zapisy są
zgodne z prawem. Jeśli czegoś nie zrozumie – procedura rejestracji naszego stowarzyszenia się przeciągnie,
a my będziemy musieli się tłumaczyć.
Ponadto, zebranie założycielskie powinno przyjąć kilka
uchwał:
– o przyjęciu statutu,
– o wyborze komitetu założycielskiego,
– o wyborze zarządu,
– o wyborze organu kontroli wewnętrznej, np. komisji
rewizyjnej,
– o powołaniu stowarzyszenia.
Należy pamiętać, aby na zebraniu została sporządzona
lista obecności, na której znajdą się następujące dane:
– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania,
– własnoręczny podpis.

Jednak prawo o stowarzyszeniach to nie jedyny akt
prawny mający wpływ na treść naszego statutu.
Niezmiernie istotne są zapisy Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (omówione w rozdziale „Organizacje pożytku publicznego”) oraz wszystkie przepisy regulujące stronę finansową działalności
organizacji (omówione w rozdziale „Źródła finansowania
organizacji pozarządowych”).
Wszystkie powyższe dokumenty należy przygotowywać w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze będą
nam potrzebne, aby złożyć je w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a trzecia kopia powinna zostać w prowadzonej
przez nas dokumentacji stowarzyszenia. Jednocześnie
nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli składając dokumenty
w Krajowym Rejestrze Sądowym, zostaniemy poproszeni
o trzy egzemplarze statutu. Wynika to z faktu, że KRS
zachowuje jeden komplet dokumentów, drugi komplet wysyła do organu nadzoru nad stowarzyszeniami,
czyli starosty. Dodatkowa, trzecia kopia statutu zostanie
wydana nam po uprawomocnieniu się postanowienia
o dokonaniu wpisu organizacji do rejestru.
Uwaga! Pamiętajmy, że w miastach na prawach
powiatu, czyli największych w Polsce (np. Lublin,
Kielce, Warszawa itp.), to prezydent miasta pełni

funkcję starosty. Rejestrując organizację na terenie
Lublina, KRS prześle nasze dokumenty do prezydenta
miasta Lublin.
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nawet jeśli w chwili składania dokumentów do KRS nie
potrzebujemy umowy, to w następnym kroku umowa
taka będzie niezbędna.
W statucie określamy siedzibę organizacji, podając
Stowarzyszenie mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne. miejscowość, w której jest ona zarejestrowana, np. Lublin;
Tymi osobami mogą być cudzoziemcy, ale muszą miesz- nie podajemy natomiast pełnych danych teleadresowych
kać na terenie naszego kraju. Jeśli statut stowarzyszenia organizacji.
dopuszcza taką ewentualność, członkami wspierającymi
stowarzyszenie mogą być osoby prawne. Członkostwo Władze stowarzyszenia W statucie musimy
tego rodzaju nie daje prawa głosu na walnym zgroma- określić władze naszej organizacji, sposób ich wyboru,
dzeniu członków (najwyższa władza w stowarzyszeniu) uzupełniania składu i ich kompetencje (np. zakres podejani biernego i czynnego prawa wyborczego.
mowanych decyzji). Z uwagi na to, że stowarzyszenie
to zespół osób, najwyższą władzą jest walne zebranie
Siedziba stowarzyszenia Siedzibą nowo powsta- członków. Poza obradami walnego zebrania władzę
jącego stowarzyszenia bardzo często jest lokal (dom bądź w stowarzyszeniu sprawuje zarząd. Jest on organem
mieszkanie) osoby z grona założycieli. W momencie kolegialnym, na którego czele zazwyczaj stoi prezes bądź
rejestracji w KRS podajemy adres siedziby, ale nie jest przewodniczący. Nazwa tej funkcji jest ustalana w stawymagane posiadanie tytułu prawnego do niej, czyli tucie. Prezes może być wyłącznie tytularną czy reprenp. umowy użyczenia bądź najmu. Jednakże należy zentacyjną funkcją bez większych uprawnień lub mogą
pamiętać, że jednym z kolejnych kroków po uzyskaniu mu także przysługiwać dodatkowe uprawnienia w stowpisu do KRS będzie wystąpienie do urzędu skarbowego sunku do innych członków zarządu, np. bez jego podpisu
o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, czyli NIP. nie można zaciągać zobowiązań finansowych. Bardzo
Załącznikiem do formularza NIP-2, na którym występu- często w zarządach pojawiają się dodatkowe funkcje:
jemy o nadanie numeru NIP, jest odpowiednia umowa sekretarz, skarbnik, zastępca prezesa itp. Ma to swoje
potwierdzająca prawo organizacji do siedziby. Jak widać, plusy i minusy. Plusem niewątpliwie jest podział pracy
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i przypisanie określonych ról członkom zarządu. Z góry
będziemy wiedzieć, kto odpowiada za finanse (skarbnik)
czy stronę formalno‑prawną (sekretarz). Minusem może
być obsadzenie na tych stanowiskach osób, które nie
mają predyspozycji do sprawowania tychże funkcji.
Kolejnym organem władzy, wymaganym ustawowo,
jest organ kontroli wewnętrznej. Bardzo często jest on
nazywany komisją rewizyjną. Ustawa nie precyzuje jego
uprawnień. Zazwyczaj organ ten zatwierdza sprawozdania z pracy zarządu, przedstawia opinie walnemu
zebraniu, a jego członkowie mogą uczestniczyć (w roli
obserwatorów) w posiedzeniach zarządu.
Stowarzyszenie zwykłe Prawo o stowarzyszeniach przewiduje jeszcze jedną, niewątpliwie ciekawą,
formę wspólnej realizacji celów społecznie użytecznych – stowarzyszenie zwykłe. Jest ono definiowane
jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”. Działa na
podstawie uchwalonego regulaminu, rejestrowane jest
wyłącznie u starosty oraz nie posiada osobowości prawnej. Artykuł 40 ustawy mówi: „osoby w liczbie co najmniej
trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności
jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz
przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie”.

Jeśli grupa chcąca realizować jakiś cel społeczny
liczy mniej niż 15 osób, a więcej niż 3 i nie potrzebuje
osobowości prawnej, nie zamierza starać się o środki
zewnętrzne na działalność ani podpisywać umów na
realizację zadań publicznych, a  jedyne środki, jakimi
zamierza dysponować, to składki członkowskie, to
dobrym rozwiązaniem jest założenie stowarzyszenia
zwykłego.
Fakt jego założenia zgłaszamy pisemnie do starosty. Zazwyczaj będzie to wydział spraw obywatelskich
w starostwie (bądź mieście na prawach powiatu). Warto
zapytać we właściwym starostwie, jakie dokładnie dokumenty należy złożyć. Obowiązkowo wymagane będą:
– wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, nazwę organu, do którego jest kierowany (czyli starosty), adres siedziby
stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do
przedstawiciela oraz jego podpis;
– regulamin działalności sporządzony w 3 egzemplarzach.
Stowarzyszenie Klon/Jawor, badające funkcjonowanie
organizacji pozarządowych w Polsce, ustaliło, że starostwa powiatowe (oraz urzędy miast na prawach powiatu)
zazwyczaj żądają także:

ale jego działalność wiąże się z pewnymi ograniczeniami.
Artykuł 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mówi, że
stowarzyszenia zwykłe nie mogą:
– powoływać swoich oddziałów terenowych,
– łączyć się w związki stowarzyszeń,
– zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń,
firm itp.),
– prowadzić działalności gospodarczej,
– przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe, tak jak i stowarzyszenie rejestrowane w KRS, musi uzyskać numer REGON, NIP, założyć konto bankowe i składać sprawozdania do starosty.
Rejestracja stowarzyszenia zwykłego jest obciążona pew- O tym, jak to zrobić, piszemy poniżej.
nymi kosztami. Za wniosek o rejestrację opłaty skarbowe
wynoszą 5 zł, a za każdy załącznik – 50 gr. Starostwo ma Zakładamy fundację W przypadku fundacji sytuacja wygląda inaczej. Nie ma zebrania założycielskiego.
30 dni na odpowiedź na nasz wniosek.
Jeśli nie będzie uwag i zastrzeżeń co do celu powsta- Jest fundator bądź fundatorzy. Może być to osoba
nia stowarzyszenia, starosta wpisze nasze stowarzyszenie fizyczna bądź prawna. Fundacji nie mogą jednak założyć
zwykłe do ewidencji stowarzyszeń. Po tym fakcie może jednostki administracji państwowej. W skrócie, nie jest
ono rozpocząć działalność.
możliwe, aby jednostki rządowe zakładały organizacje
Zawiązanie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze pozarządowe.
niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
Chęć założenia fundacji deklarujemy w oświadczeniu
woli w formie aktu notarialnego. W praktyce, aby założyć
fundację, należy skontaktować się z notariuszem i naj4 www.informatorium.ngo.pl/x/340827.

III Powoływanie organizacji

– protokołu z zebrania założycielskiego podpisanego
przez przewodniczącego zebrania i protokolanta
wraz z załącznikami: uchwałą o powołaniu organizacji, uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności, uchwałą o powołaniu 3-osobowego komitetu
założycielskiego wraz z umocowaniem do wszelkich
czynności związanych z wpisem do ewidencji;
– listy założycieli, zawierającej: imię i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis (czasami wymagany jest też numer
PESEL);
– listy obecności na zebraniu założycielskim4.
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częściej od razu przygotować statut fundacji. Następnie
w trakcie wizyty w kancelarii notarialnej zostaje sporządzony akt notarialny, który jest podstawą do kolejnych
działań zmierzających do rejestracji fundacji. W akcie
notarialnym, oprócz celu działania organizacji i fundatora
bądź fundatorów, musi być określony majątek przekazany na realizację celu bądź celów statutowych. W ustawie nie określono, jaka kwota powinna być przekazana,
jednak biorąc pod uwagę kolejne koszty, jakie będziemy
musieli ponieść w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest to
co najmniej 250 zł i warto wskazać przynajmniej tę kwotę.
Jeśli będziemy chcieli, aby nasza fundacja prowadziła
działalność gospodarczą i zawrzemy odpowiednie zapisy
w akcie notarialnym, będziemy musieli wskazać więcej
środków – 1000 zł.
W akcie notarialnym często wskazywany jest minister,
właściwy do nadzoru nad daną fundacją. Odpowiedniego
ministra wskazujemy na podstawie celów, jakie zakładana fundacja ma realizować.
Notariusz sporządzający akt notarialny może poprosić nas wcześniej o przygotowanie statutu, ale nie jest
to regułą. Wcześniejsze przygotowanie statutu jest dla
nas wygodne. W statucie bowiem określamy cel bądź
cele działalności i wystarczy je skopiować do aktu notarialnego.

Co musi znajdować się w statucie fundacji? Według ustawy o fundacjach statut fundacji musi
zawierać:
1. Nazwę. W przeciwieństwie do stowarzyszeń, w ustawie o fundacjach nie ma zastrzeżenia co do oryginalności i odróżnienia się od innych instytucji. Jednak
niewskazane jest zakładanie kolejnej Fundacji Polsat.
Podobnie jak w przypadku stowarzyszeń, w nazwie
nie musi występować słowo wskazujące na formę
prawną, tj. fundacja. Polska Akcja Humanitarna,
Greenpeace Polska, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy czy Instytut Spraw Publicznych to przykłady
fundacji, które nigdzie nie eksponują formy prawnej,
na podstawie której działają.
2. Siedzibę. Tak samo jak w przypadku stowarzyszeń,
nie podajemy w statutach dokładnego adresu.
Wystarczy miejscowość.
3. Majątek. Jest to podstawa założenia fundacji. W statucie określamy, co jest majątkiem służącym do realizacji celu bądź celów fundacji. Ustawa nie przewiduje
progu majątkowego. Jednak musimy wiedzieć, że
założenie fundacji wiąże się z ponoszeniem pewnych
kosztów (o kosztach piszemy poniżej). Warto przyjąć,
że majątek początkowy fundacji powinien wynosić
przynajmniej tyle, ile koszty jej założenia.

cjach, wymaganym przepisami ustawy o fundacjach.
To, jak go zdefiniujemy, zależy tylko od nas.
6. Sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków. Tak jak powyżej.
Warto o tym pomyśleć, bo mamy tu prawdziwe pole
do popisu. Najlepszą radą jest przyjrzenie się funkcjonującym fundacjom i wybranie modelu, który
wydaje nam się najciekawszy. Obowiązki i uprawnienia zarządu będą zależały od tego, czy w naszej
fundacji pojawią się inne organy, jaką rolę zostawimy
sobie jako fundatorowi itp.
Statut może zawierać również inne postanowienia,
w szczególności dotyczące prowadzenia działalności  
gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia
z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie, obok zarządu, innych organów fundacji.
Pisząc statut, należy pamiętać o tym, aby zawrzeć w nim
mechanizm pozwalający na wprowadzanie zmian. Jeśli nie
będzie on zapisany, nikt nie będzie mógł dokonać zmian
statutu. Jest to ważne, gdyż prawo regulujące działanie
organizacji pozarządowych jest nowelizowane i część
zmian wymaga wprowadzenia korekt w statutach.
Warto także od razu przewidzieć organ kontroli
wewnętrznej, analogicznie do stowarzyszenia. Ustawa
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Zaznaczmy także, że jeśli zakładamy fundację z działalnością gospodarczą, to majątek jest już wymagany.
Minimalna kwota to 1000 zł.
Majątkiem nie muszą być koniecznie pieniądze. Może
to być rzecz, np. nieruchomość, papiery wartościowe,
klejnoty itp. Ważne, aby dało się jasno określić wartość tej rzeczy.
4. Cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji. Podobnie jak w przypadku stowarzyszeń, jest to
jeden z najistotniejszych punktów statutu. Zakładając
fundację, np. zajmującą się ochroną środowiska,
pamiętajmy, że działania takie mogą być prowadzone
w różnoraki sposób: czynna ochrona przyrody, akcje
promocyjne, wydawnictwa, happeningi, koncerty,
edukację itd. Definiując cele, radzimy opisywać je
wieloaspektowo. Uchroni nas to przed rozczarowaniem. Być może kiedyś w fundacji zajmującej się
ochroną środowiska będziemy chcieli zorganizować
koncert bądź spektakl i pozyskać na niego środki
od wydziału czy biura kultury samorządu. Jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie to możliwe, jeśli
w celach naszej organizacji nie znajdzie się zapis
o działalności kulturalnej.
5. Skład i organizację zarządu. Zarząd jest tak
naprawdę jedynym organem wewnętrznym w funda-
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o fundacjach tego nie wymaga, ale jeśli będziemy prowadzili działalność co najmniej dwa lata, będziemy mogli
ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Aby
go uzyskać, należy posiadać niezależny organ kontroli
wewnętrznej. O innych obowiązkach wymaganych do uzyskania ww. statusu przeczytasz w rozdziale „Organizacje
pożytku publicznego”. Podobnie jak w przypadku stowarzyszeń, ważną kwestią są źródła finansowania organizacji.
Zanim zostanie zakończona praca nad statutem, warto
zajrzeć także do rozdziału poświęconego tej kwestii.
Władze fundacji Poza aktem notarialnym i statutem, do dalszych czynności zmierzających do rejestracji
fundacji będą nam potrzebne uchwały fundatorów bądź
oświadczenie fundatora o powołaniu zarządu fundacji
oraz jej rady. Zarząd jest jedynym obowiązkowym, wpisanym do ustawy o fundacjach organem. Fundatorzy powołują go osobną uchwałą, a w statucie, analogicznie do stowarzyszeń, określają jego kompetencje, skład, ewentualną
kadencyjność oraz sposób wyboru i zmiany. Nie stoi na
przeszkodzie to, aby fundator bądź fundatorzy byli członkami zarządu bądź innych ciał statutowych. Te inne ciała to
zazwyczaj, wspomniany wyżej, organ kontroli wewnętrznej. W odróżnieniu od stowarzyszeń, gdzie zazwyczaj nosi
nazwę komisji rewizyjnej, w przypadku fundacji jest to

rada fundacji. Pamiętajmy jednak, że nazwę nadajemy
sami i nie musimy się kierować powyższą sugestią.
Przygotowując statut, uchwały i inne dokumenty
nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nie musimy
także korzystać z pomocy profesjonalnych prawników.
Wystarczy poświęcić trochę czasu i wszystkie szczegółowe informacje, które z uwagi na skrótowość tego opracowania nie mogą być tu zawarte, znajdziemy w portalu
ngo.pl. Wzory statutów i uchwał są tam aktualizowane
i osoby tworzące nowe organizacje bardzo często z nich
korzystają.
Zakładamy stowarzyszenie i przygotowaliśmy:
– listę członków założycieli uczestniczących w zebraniu
założycielskim, min. 15 osób (2 egz.),
– protokół ze spotkania założycielskiego (2 egz.),
– uchwałę o powołaniu stowarzyszenia (2 egz.),
– uchwałę o przyjęciu statutu (2 egz.),
– statut (3 egz.),
– uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego (2 egz.),
oraz ewentualnie (co polecamy!):
– uchwałę o wyborze zarządu (2 egz.),
– uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej (2 egz.).
Zakładamy fundację i przygotowaliśmy:
– oświadczenie woli w postaci aktu notarialnego (2 kopie),
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– uchwałę fundatorów o powołaniu zarządu (2 egz.),
Założenie stowarzyszenia w Polsce nie wiąże się
– statut (3 egz.),
z kosztami.
oraz ewentualnie (co polecamy!):
Zakładając fundację, należy się jednak z nimi liczyć.
– uchwałę fundatorów o powołaniu rady fundacji (2 egz.). Po pierwsze, potrzebne są środki na realizację celu bądź
celów statutowych, o którym już powyżej pisaliśmy. Po
Zaczynamy wypełniać dokumenty niezbędne do rejestra- drugie, taksa notarialna za sporządzenie aktu notacji naszej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. rialnego. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości
Dopiero po tym fakcie stowarzyszenie i fundacja uzy- majątku, jaki przeznaczymy na realizację celu bądź celów.
skują osobowość prawną.
Maksymalne stawki, jakie może naliczyć notariusz, przedWiększość formularzy jest wspólna. Podstawowy to stawiamy w tabeli:
KRS‑W20. Na formularzu tym zgłaszamy nazwę, siedzibę,
cel działalności, sposób reprezentacji itp. Na końcu tego
Wartość funduszu założycielskiego Maksymalna stawka taksy notarialnej
formularza wyliczamy resztę składanych do KRS dokudo 3000 zł
100 zł
mentów, które są załącznikami do niego. Kolejny, także
100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł
wspólny dla fundacji i stowarzyszeń, formularz to KRS powyżej 3 000 zł do 10 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł
‑WK, który umożliwia zgłoszenie tych organom członków
zarządu oraz członków wewnętrznego organu kontroli
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł
wraz z ich funkcjami. Ostatnim formularzem jest KRS‑WF
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł
1010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł
i dotyczy on wyłącznie stowarzyszeń. Umożliwia zgłoszepowyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
nie osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego
6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,
(w przypadku stowarzyszeń często są to po prostu członnie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynkowie nowo wybranego zarządu). Wszystkie te formularze,
ności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonypowyżej 2 000 000 zł
w przypadku stowarzyszeń, podpisują osoby wchodzące
mi do I grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów
Ustawy z dn. 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
w skład komitetu założycielskiego. Zakładając fundację,
i darowizn, nie więcej niż 7500 zł
dokumenty podpisuje bądź podpisują fundatorzy.
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Przedstawione wcześniej maksymalne stawki taksy
od poszczególnych wartości w przypadku dokonania
czynności notarialnych ustala Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.
1564 z późn. zm.). Zakładając fundację, zanim umówimy
się z konkretnym notariuszem, warto telefonicznie zapytać, ile to będzie kosztowało. Pamiętajmy, że są to stawki
maksymalne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby notariusze
pobierali mniejsze opłaty.
Kolejnym kosztem przy zakładaniu fundacji będzie
opłata skarbowa wnoszona za rejestrację w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Wynosi ona 250 zł.
Podsumowując – zdecydowanie taniej jest założyć
stowarzyszenie.
Terminy i procedura założycielska w Krajowym Rejestrze Sądowym  Nie jesteśmy w stanie
precyzyjnie określić długości terminu oczekiwania na wpis
w KRS. W przypadku stowarzyszeń ustawowy termin to
maksymalnie 3 miesiące. W przypadku fundacji sąd powinien rozpatrzyć nasz wniosek w ciągu 7 dni. W praktyce
wszystko zależy od okoliczności sprawy. W przypadku
stowarzyszeń sąd wysyła wniosek o rejestrację do zaopiniowania staroście. Ma to wpływ na termin rozpatrze-

nia naszej sprawy. Jeśli wniosek jest kompletny i nie ma
w nim błędów, powinien zostać rozpatrzony w terminie.
Jeśli natomiast pojawią się w nim błędy i wniosek będzie
wymagał uzupełnień, termin rejestracji będzie wydłużony.
Co po wpisie do KRS?
Numer REGON Kolejnym krokiem na drodze do zalegalizowania naszego NGO jest uzyskanie numeru REGON.
Wniosek składa się w urzędzie statystycznym (lub jego
oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji.
Wniosek można też przesłać pocztą; mamy na to 14 dni
od daty rejestracji w KRS.
Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-1. Jest
on dostępny m.in.: na stronie internetowej GUS (www.
stat.gov.pl), w urzędach statystycznych i ich oddziałach
województwa (na terenie którego organizacja ma siedzibę) oraz w KRS.
Na stronie http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_
HTML.htm znajduje się wniosek RG-1 i szczegółowa
instrukcja, jak go wypełnić. Do wniosku należy dołączyć
wypis lub wyciąg z KRS.
REGON jest wydawany przez urząd statystyczny
w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza RG-1. Jeśli
pójdziemy tam osobiście, zazwyczaj uda się nam otrzymać decyzję od razu.

Te, które prowadzą działalność, muszą złożyć poniższe
dokumenty:
– formularz KRS‑Z20 – Wniosek o zmianę danych podmiotu,
– formularz KRS‑ZY – Numer identyfikacyjny NIP,
– zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP.

Konto bankowe Praktycznie każdej organizacji
pozarządowej prowadzącej choćby minimalną działalNIP Aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), ność będzie potrzebne konto bankowe. Zakładając je,
we właściwym dla siedziby organizacji urzędzie skarbo- należy wziąć po uwagę prowizje i opłaty stosowane przez
wym składamy wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.
banki, a także sprawdzić, czy posiadają one specjalną
W niektórych urzędach skarbowych wymagane są ofertę dla organizacji pozarządowych.
dodatkowe załączniki, np.:
Zazwyczaj starając się o założenie konta, musimy
– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
przedstawić:
– wyciąg z KRS,
– potwierdzenie rejestracji w KRS,
– umowa na użytkowanie lokalu,
– statut,
– statut.
– inne dokumenty, np. wzory podpisów osób uprawW związku ze zmianą przepisów praktyka w tym
nionych do reprezentacji.
względzie bywa różna, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie
skarbowym.
Na numer NIP czeka się około 2–3 tygodni.
Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku zgłaszania numeru NIP do KRS.
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Po uzyskaniu numeru REGON organizacja obowiązana jest złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS.
Wniosek taki składa się z:
– formularzem KRS‑Z20 – Wniosek o zmianę danych
podmiotu,
– formularzem KRS‑ZY – Numer identyfikacyjny REGON,
– zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON.
Za to zgłoszenie nie płacimy.

Metody działań NGo
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uporządkowaną formą reakcji na jakieś zjawisko społeczne. Może to być happening, performance, flashmob,
uliczny spektakl itp.
Warto zadbać o to, żeby osoby, które będą świadkami
Powstanie i rozwój każdej organizacji wymaga określenia
form i metod działania, za pomocą których osiągane prowadzonego działania, czuły się komfortowo, czyli
będą założone cele. Zazwyczaj, zwłaszcza na początku mogły same zdecydować o formie swojej aktywności.
działalności, nie używa się ani zbyt wielu form działa- Dlatego dobrze jest umieścić dużą, czytelną i widoczną
nia jednocześnie, ani nie wykorzystuje się w pełni ich z daleka informację o tym, co to za wydarzenie, jaki jest
potencjału. To przychodzi z czasem, wraz z rozwojem cel, kto to organizuje, jak można się włączyć.
organizacji.
Określenie tego, w jaki sposób pracuje nasza organi- WyMoGi PrAWNe Jeśli akcja publiczna odbywa się
zacja, wymagane jest także przez polskie prawo. W przy- w przestrzeni publicznej i będzie uczestniczyło w niej
padku stowarzyszeń w statucie należy określić cele i spo- więcej niż 15 osób, niezbędne jest zgłoszenie tego
soby realizacji (art 10.1. ust. 3 ustawy Prawo o stowarzy- zamiaru do urzędu gminy.
szeniach) oraz formy i zakres działalności w przypadku
fundacji (art. 5.1 ustawy o fundacjach).
PrZykłAdy Akcja protestu przeciwko łamaniu praw
Z praktyki jednak wiadomo, że tworzone na potrzeby
człowieka przez władze Chińskiej Republiki Ludowej
statutu zapisy zazwyczaj nie są odzwierciedleniem real- w dniu rozpoczęcia Olimpiady w Pekinie, polegająca na wspólnym malowaniu przez mieszkańców
nej aktywności organizacji. Ważne jest jedynie, żeby
Lublina olbrzymiej flagi Tybetu na placu Litewskim.
zapisy w dokumentach nie blokowały czy też nie utrudniały prowadzonej działalności. Warto dbać o to, tworząc
Organizatorem było Stowarzyszenie Homo Faber.
statut, konstruując opis metod możliwie szeroko.
Akcje solidarności z więźniami politycznymi na
PrZykłAdoWe Metody dZiAłANiA orGANiZAcji
Białorusi polegające na comiesięcznych spotkaniach
AkcjA PuBlicZNA Akcja publiczna jest bardzo często
osób zainteresowanych tą tematyką na schodach

lubelskiego ratusza przy olbrzymiej fladze niepodległej Białorusi. Organizatorem była nieformalna koalicja
na rzecz wolnej Białorusi.
IV Metody działań NGO

Dzień Milczenia jako wyraz solidarności z ofiarami
represji ze strony homofobów. Wydarzenie polegało
na ustawieniu się kilkudziesięciu osób z zaklejonymi
ustami w kręgu. Organizatorem była lubelska grupa
Amnesty International i lubelski oddział Kampania
przeciw Homofobii.
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ZGroMAdZeNie (deMoNStrAcjA, PrZeMArSZ)
Tę metodę najczęściej wykorzystuje się w momentach
związanych z publicznym i grupowym wyrażaniem emocji – pozytywnych (np. świętowanie sukcesu sportowców,
zwycięstwo miasta w jakimś konkursie itp.) bądź, zdecydowanie częściej, negatywnych (np. protesty przeciwko
nowelizacji prawa w danym zakresie, demonstracje
związków zawodowych, domaganie się od władz podjęcia określonej decyzji).
Zgromadzenia publiczne to działanie w przestrzeni
publicznej, w którym bierze udział przynajmniej 15 osób
i do którego może dołączyć nieokreślona imiennie grupa
ludzi. Na organizatorach spoczywa przygotowanie jej
zgodnie z ustawą o zgromadzeniach.
Ponieważ wolność zgromadzeń jest jednym z praw
człowieka, nie musimy pytać władzy o zgodę na dane
wydarzenie, a jedynie poinformować, zgłosić taki zamiar
w celu uniknięcia konfliktu interesów (np. zorganizowania w tym samym miejscu i czasie dwóch różnych
zgromadzeń). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dwie, skrajnie różniące się poglądami, grupy chcą się spotkać, by
skonfrontować swoje opinie. Wtedy władza publiczna
ma obowiązek przygotowania danego miejsca tak, by
obydwie demonstracje mogły się odbyć w sposób bezpieczny.

Istnieje także, zgodnie z orzecznictwem Trybunału
Konstytucyjnego, możliwość zorganizowania tzw. zgromadzenia spontanicznego, bez uprzedniego zgłaszania tego zamiaru władzom. Dotyczy to sytuacji, w której
osoby w nim uczestniczące nie miały czasu na przygotowania, gdyż społeczna reakcja dotyczyła aktualnych
wydarzeń.
Kiedy liczba osób biorąca udział w zgromadzeniu
przekracza 1000 – (w przypadku imprez w budynkach –
500), dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę wymogi
ustawy o imprezach masowych (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r.). Różnica
pomiędzy zwykłym zgromadzeniem polega na tym, że
w przypadku imprez masowych za bezpieczeństwo zgromadzonych osób odpowiada organizator.
PrZykłAdy Kiedy w 2006 r. rektor UMCS Wiesław
Kamiński wydał decyzję o usunięciu jednej z wystaw
towarzyszących Festiwalowi „Prawa Człowieka
w Filmie”, co było jawną formą cenzury, społeczność
akademicka zareagowała spontanicznie przygotowaną demonstracją pod Chatką Żaka.
W czerwcu 2010 r. w Lublinie odbył się zjazd członków
i sympatyków Obozu Narodowo-Radykalnego, który
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w planach miał przemarsz ulicami miasta. Niechętna
tej inicjatywie koalicja lubelskich organizacji i środowisk nieformalnych w ramach koalicji „Otwarty Lublin”
przygotowała na trasie przemarszu narodowców
swoje zgromadzenie. Obydwa wydarzenia odbyły
się zgodnie z prawem.

26

dZiAłANiA edukAcyjNe, SZkoleNiA, WArSZtAty Działania edukacyjne czy inne formy wpływania
na wzrost wiedzy i świadomości u odbiorców są jedną
z najczęściej wybieranych form aktywności organizacji
pozarządowych.
Polegają na zorganizowanym, zaplanowanym i świadomym działaniu, mającym na celu dostarczenie wiedzy
i kształtowanie umiejętności i postaw danej grupy.
PrZykłAd Warsztaty z tematyki praw człowieka
prowadzone w gimnazjum w Ułanowie.

loBBiNG Jest to dokładnie zaplanowane, precyzyjne
działanie, mające na celu doprowadzenie do zmian prawa
w określonej dziedzinie. Zazwyczaj przy działaniach lobbingowych pracują profesjonaliści/tki, eksperci/tki z danej
dziedziny. Często jako lobbiści/tki zatrudniane są osoby
znające doskonale dany temat czy branżę. Przykładem
może być zatrudnianie przy działaniach dotyczących
zmian w prawie regulującym działania policji emerytowanych funkcjonariuszy, którzy będąc jednocześnie ekspertami z zakresu praw człowieka, są zarówno kompetentni,
jak i wiarygodni.
Lobbing opiera się na doskonałym przygotowaniu
nie tylko osób przy nim zatrudnionych, ale także na opracowywaniu gotowych projektów, np. ustaw, wraz z całą
dokumentacją ułatwiającą zrozumienie i przeprowadzenie
procesu zmiany. Lobbiści dostarczają decydentom (np. parlamentarzystom/tkom) wiedzę i argumenty, które ułatwiają
im przekonanie innych podmiotów w procesie decyzyjnym.
Zazwyczaj działania lobbingowe prowadzą duże,
wyspecjalizowane organizacje, np. Amnesty International,
Green Peace, czy na gruncie polskim, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka.
Często także w celu doprowadzenia do istotnych
zmian w prawie powstają koalicje organizacji wspólnie
pracujących nad pożądaną zmianą.

– starosty – w powiecie;
– marszałka województwa – gdy zbiórka obejmie województwo;
– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – dla
zbiórek ogólnopolskich oraz gdy zebrane środki
Pomoc charytatywna  Działalność polegająca najchcemy przeznaczyć na pomoc poza Polską.
częściej na organizowaniu wydarzeń (koncerty, aukcje,
spektakle), działań (zbiórki publiczne, sprzedaż gadże- Nie musimy mieć pozwolenia, gdy zbiórka dotyczy:
tów), dzięki którym pozyskujemy środki niezbędne na – zbiórki kościelnej – prowadzonej na terenach należąfinansowanie pomocy dla potrzebujących wsparcia
cych do Kościoła lub w trakcie uroczystości kościelnych;
(biedne dzieci, osoby bezdomne, chore itp.).
Są dwa rodzaje akcji – stałe, zaplanowane, prowadzone – zbiórki prowadzonej w drodze loterii pieniężnych lub
przez lata przez określone organizacje oraz wynikające
fantowych, jeśli nie są przeprowadzane w miejscach
z potrzeby chwili, np. po jakiejś wielkiej katastrofie (np.
publicznych;
powódź, trzęsienie ziemi, pożar, tsunami itp.). Te drugie czę- – zbiórki koleżeńskiej prowadzonej w lokalach prywatsto prowadzone są wspólnymi siłami przez wiele organizacji,
nych, w gronie znajomych;
nie zawsze specjalizujących się w takim rodzaju działań.
– zbiórki prowadzonej w szkole (wśród młodzieży) – za
zgodą władz szkolnych;
Wymogi prawne Jeśli publicznie zbieramy pieniądze – zbiórki organizowane w instytucjach publicznych
na z góry określony cel, musimy mieć na to pozwolenie.
(wśród pracowników) – za zgodą przełożonych.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje odpowiedni
urząd zależnie od obszaru, na którym odbędzie się
Przykłady Zbiórka pieniędzy na potrzeby osób
zbiórka. O pozwolenie zwracamy się do:
biednych prowadzona przez Caritas. W okresie świąt
– wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jeśli zbieramy
Bożego Narodzenia organizowane są uliczne akcje
na terenie gminy;
sprzedaży świec. Podobną akcję organizuje ewan-
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Przykład Polska sekcja Amnesty International
prowadziła przez kilka lat działania mające na celu
wymuszenie na władzach Polski zmian w prawie, by
lepiej chroniło ono ofiary przemocy.
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gelicki odpowiednik Caritasu – Diakonia, z tym że
zamiast świec sprzedawany jest chleb.

galerie, siedziby organizacji).
Więcej na stronie: www.hf.org.pl/konieccenzury

Wystawy Ponieważ obraz doskonale działa na
wyobraźnię, publiczne prezentowanie np. fotografii
potrafi w ułamku sekundy przekazać więcej niż długa
prelekcja. Tę formę bardzo często wykorzystują organizacje, które chcą poruszyć ważny, ale jednocześnie nieznany
Konferencje, spotkania, prelekcje To bardzo szerzej czy niepopularny temat. Wystawy są także nietypowa i jednocześnie lubiana metoda działania organi- rzadko dopełnieniem prowadzonych przez organizację
zacji pozarządowych. Polega na organizowaniu otwar- większych kampanii i działań w przestrzeni publicznej.
tych spotkań, poświęconych ważnym z ich perspektywy
tematom. Bardzo często odbywa się to bezkosztowo,
Przykład Podczas corocznej edycji festiwalu
z pomocą zaprzyjaźnionych instytucji, uczelni, klubów,
objazdowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”
które udostępniają lokal.
niejednokrotnie organizowane były wystawy fotograTa forma działania jest doskonałym sposobem przeficzne, np. zdjęć z Tybetu czy Czeczenii, mające zwrócić
kazania szerszemu odbiorcy tego, że dana organizacja
uwagę na problemy tamtejszych społeczeństw.
istnieje i zajmuje się daną płaszczyzną działań.
Organizatorem lubelskiej odsłony festiwalu jest
Stowarzyszenie Homo Faber.
Przykład W 20. rocznicę zniesienia w Polsce cenzury Stowarzyszenie Homo Faber zorganizowało cykl
Monitorowanie przestrzegania prawa
spotkań, debat, konferencji pt.: „Koniec Cenzury”.
Metoda ta polega na obserwowaniu, w jaki sposób właGośćmi byli opozycyjni działacze/czki, naukowcy,
dza publiczna realizuje swoje obowiązki, przestrzega
działacze/ki społeczni/e, artyści/tki, dziennikarze/ki.
prawa i procedur. Działanie to różni się od typowego
Spotkania odbywały się w różnych miejscach (uczelnie,
badania socjologicznego tym, że nastawione jest na
Najbardziej znanym i spektakularnym przykładem działań z zakresu pomocy charytatywnej jest
zbiórka pieniędzy prowadzona przez fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

lowane prawnie. Szerzej piszemy o tym w rozdziale IV.
Planując skorzystanie z pomocy wolontariuszy/ek,
warto wcześniej dokładnie się do tego przygotować.
Najważniejsze jest to, by taka osoba wiedziała dokładnie,
co ma robić. Nie wystarczy jednak proste określenie zadania. Przyjmując do pracy wolontariusza/kę, należy spisać
umowę: określić czas i miejsce pracy oraz szczegółowo
opisać zakres wykonywanych zadań. Zapewni to zarówno
nam, jak i osobie, która będzie z nami pracować, poczucie
pewności i zabezpieczy przed ewentualnymi konfliktami
Przykład Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
czy frustracją. Dobrze jest także wyznaczyć osobę z naszego
z Krakowa w 2011 r. przeprowadziło monitoring kra- zespołu, która ma rozległą wiedzę i doświadczenie oraz zna
kowskich instytucji publicznych pod kątem ich dosto- zarówno dany obszar, jak i specyfikę działań organizacji,
sowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających
dzięki czemu będzie mogła pomóc we wdrożeniu się do
pracy, a także w rozwiązaniu potencjalnych problemów.
w Krakowie lub go odwiedzających.
Więcej na www.interkulturalni.pl
Inną, ważną kwestią jest wprowadzenie nowej osoby
do zespołu. Warto zapoznać ją ze wszystkimi osobami
Promocja wolontariatu Jedną z metod wykorzy- pracującymi w naszej organizacji, wytłumaczyć, jakie
stywanych w pracy przez liczne organizacje jest korzy- zadania wykonują. Koniecznie trzeba pamiętać o poinforstanie z usług wolontariuszy/ek. Czasami zdarza się, że mowaniu jej o specyficznych dla naszej grupy zwyczajach,
promocja nieodpłatnej pracy ludzi, którzy poświęcają normach i stylu pracy. Przykładowo w jednej organizacji
swój czas i energię, jest celem samym w sobie, jednak dużą wagę przykłada się do czasu pracy, w innej natonajczęściej wolontariusze/ki są wykorzystywani/e do miast do efektywności. W jednej ważne są stanowiska
pomocy przy realizacji innych celów statutowych.
i struktura, w innej natomiast panuje mocno zdecentraWarto pamiętać, że kwestie wolontariatu są uregu- lizowana i luźna atmosfera.

IV Metody działań NGO

zmianę obserwowanej rzeczywistości, a nie jedynie na
jej opis.
Celem monitoringu jest zgromadzenie rzetelnych,
weryfikowalnych danych, stanowiące zazwyczaj pierwszy etap do dalszych działań na rzecz wprowadzania
oczekiwanych zmian.
Podobnie jak działania lobbingowe, ta forma działania wymaga od organizacji większego doświadczenia
i długoterminowego rozplanowania działań.
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PorAdNictWo Wiele organizacji, pracujących zwłaszBardzo często jednym z efektów realizacji projektu
cza w szeroko rozumianym obszarze praw obywatelskich, jest publikacja zbierająca doświadczenia, opisująca przejako jedną z metod działania wybiera działalność poradni- prowadzone działania czy prezentująca wypracowane
czą. Zazwyczaj polega ona na udzielaniu pomocy (praw- wnioski.
nej, proceduralnej) osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc, bądź w sytuacjach, gdy sprawa należy do
PrZykłAd Od marca 2004 r. do czerwca 2010 r.
takiego obszaru, w którym nikt inny nie świadczy pomocy.
Stowarzyszenie Homo Faber wydawało miesięcznik
Zazwyczaj pomoc udzielana jest bezpłatnie, co jedno- „Opornik – Gazeta Obywatelska”, adresowany do ludzi
cześnie nie oznacza, że jest mniej profesjonalna. Dlatego
zaangażowanych społecznie. Gazeta tworzona była
by świadczyć taką pomoc, warto bardzo dobrze się do
przez zespół wolontariuszy/ek i bezpłatnie kolportotego przygotować.
wana w Lublinie w szkołach, na uczelniach i innych
miejscach spotkań młodych ludzi.
PrZykłAd Działalność Biur Porad Obywatelskich,
czyli ponad 35 biur w Polsce, które bezpłatnie udzielają
pomocy osobom mającym różne problemy, pojawiające się np. w kontaktach z urzędami czy instytucjami
publicznymi.
Więcej na: www.zbpo.org.pl
PuBlikoWANie MAteriAłóW iNforMAcyjNych,
BroSZur, kSiążek, PorAdNikóW itP. Wydawanie
różnego rodzaju publikacji to kolejna bardzo popularna
metoda działania organizacji. Zaczynając od ulotek
zapraszających na wydarzenia, poprzez broszury informacyjne, na książkach kończąc.

Umowa wolontariacka Podczas codziennej pracy zdecydowanej większości funkcjonujących w Polsce organizacji to właśnie wolontariusze/szki wykonują największą
ilość zadań. Zazwyczaj są to osoby ideowo związane
z celami organizacji. Mimo że za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, warto zadbać, by ich wysiłek był
doceniony i choćby w minimalny sposób uregulowany.
Służy temu umowa wolontariacka. Ramowy zakres, jak
powinna wyglądać umowa wolontariacka, uregulowany jest w Ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres
krótszy niż miesiąc, wystarczy forma ustna. Kiedy jednak zawieramy ją na okres powyżej 30 dni, pracodawca
ma obowiązek jej spisania. Z okresem, na który jest
ona zawierana, wiąże się także kwestia ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarówno

V
w pierwszym, jak i drugim przypadku osoba podpisująca
umowę wolontariacką jest objęta tym ubezpieczeniem,
jednak w przypadku umowy krótszej niż 30 dni składki
opłaca organizacja, w przypadku dłuższej – państwo.
Uwaga! Z tego powodu większość organizacji preferuje podpisywanie umów na okres przynajmniej 30
dni, by nie być zobowiązanym do opłacania składek.
Plusy:
+ formalne potwierdzenie pracy w danej organizacji
(możliwość umieszczenia w CV),
+ określony zakres obowiązków,
+ ubezpieczenie NW.
Minusy:
– brak wynagrodzenia,
– brak opłacania składek zdrowotnych i emerytalnych,
– nie liczy się do stażu pracy.
Umowa o pracę Umowa o pracę jest najrzadziej spotykaną umową w organizacjach pozarządowych. Zazwyczaj

Praca w NGO

1. Rodzaje zatrudniEnia  Kiedy mówimy o pracy
w organizacji, zazwyczaj myślimy o trzech formach
zatrudnienia. Najczęściej stosowana jest umowa wolontariacka, która wiąże się z brakiem wynagrodzenia za
wykonywaną pracę. Pozostałe, znane z pierwszego
i drugiego sektora, to umowa o pracę i umowy cywilno
‑prawne – umowa zlecenia i umowa o dzieło.
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podpisuje się ją, mając poczucie wieloletniej stabilizacji
finansowej, co w przypadku polskich organizacji raczej
należy do rzadkości. Kwestie związane z tym rodzajem
umów reguluje Kodeks pracy.

w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy, nawet
trzymiesięczny okres wypowiedzenia, kiedy pracownik/czka zobowiązana/y jest pracować, a pracodawca
go/ją zatrudniać.

Plusy:
+ objęcie ochroną przez Kodeks pracy, podleganie
nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy, możliwość
dochodzenia swoich praw przed sądem pracy,
+ pełne ubezpieczenie zdrowotne,
+ płatne i obowiązkowe urlopy wypoczynkowe,
+ lata pracy zaliczane na poczet stażu pracy (co jest
istotne przy staraniu się o pracę na wiele stanowisk
w administracji publicznej),
+ odprowadzanie składek na fundusz emerytalny.

uMoWy cyWilNo-PrAWNe Zarówno umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło reguluje Kodeks cywilny. Także
praw osób zatrudnionych na podstawie tych umów
dochodzi się przed sądami cywilnymi.

Minusy:
– konieczność posiadania przez organizację sporych
zasobów finansowych,
– istotna część środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika/czki przeznaczana jest na opłacenie świadczeń na rzecz państwa, stąd „na rękę” trafia
odpowiednio mniej pieniędzy,
– trudność wypowiedzenia umowy (jeśli wypowiada
się umowę bez porozumienia stron, obejmuje nas,

umowa zlecenie Umowa zlecenie to tzw. umowa starannego wykonania. Oznacza to, że osoba, która podpisuje taką umowę, deklaruje, że sumiennie będzie wykonywać powierzone, zapisane w umowie obowiązki. Taki
rodzaj umowy wykorzystywany jest najczęściej w przypadku powierzania pracy polegającej na czasowym
wykonywaniu pewnej czynności, np. przeprowadzeniu
zajęć, uzupełnieniu portalu internetowego, przygotowaniu wydarzenia plenerowego.
Plusy:
+ większość przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika/czki pieniędzy trafia do pracownika/czki,
+ posiadamy ubezpieczenie zdrowotne,
+ łatwość zerwania umowy.

umowa o dzieło Umowa o dzieło dotyczy wykonania
określonej czynności, która kończy się pewnym wymiernym skutkiem, np. przygotowaniem publikacji, napisaniem scenariuszy, namalowaniem obrazu. Pracodawcy
nie interesuje sposób dochodzenia do tego efektu – nie
gwarantuje miejsca ani narzędzi.
W przypadku tej umowy rozróżnia się jej dwa typy:
z przeniesieniem praw autorskich i bez przeniesienia
tych praw. Pierwszy rodzaj dotyczy sytuacji, kiedy oddajemy prawa do dalszego korzystania z produktu naszej
pracy zleceniodawcy. Przykładowo może to mieć miejsce
w przypadku napisania opowiadania, które organizacja może w dowolny sposób wykorzystywać, powielać,
publikować w kolejnych pismach. W przypadku drugiego
typu umowy to my, jako autorzy/ki, nadal posiadamy
prawo do tego opowiadania. Możemy go ponownie
sprzedać kolejnej organizacji.

Plusy:
+ największa część wynagrodzenia trafia do pracownika/czki,
+ stosunkowo łatwo zerwać taką umowę,
+ posiadamy ubezpieczenie zdrowotne.
Minusy:
– lata pracy nie zaliczają się do stażu pracy,
– nie posiadamy prawa do urlopu,
– nie mamy opłacanych składek emerytalnych,
– za pobyt na zwolnieniu nie przysługuje nam żadne
wynagrodzenie.
2. ZeSPół Praca w organizacji jest z założenia pracą
grupową, zespołową. Nie oznacza to, że jeśli zakładamy
stowarzyszenie z wymaganą przez prawo liczbą 15 osób,
to musimy przez cały czas pracować w takiej grupie.
Tym bardziej że w przypadku drugiej formy prawnej –
fundacji, w ogóle nie mówimy o członkostwie. To co
istotne, to zespół – grupa osób, która oddaje swój czas
i energię po to, by faktycznie realizować założone cele.
W tym momencie nie jest istotne, czy zespół składa się
z aktywistów/ek, członków/iń władz, wolontariuszy/ek,
czy osób zatrudnianych w organizacji. Ważne jest, by od
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Minusy:
– lata pracy nie zaliczają się do stażu pracy,
– nie posiadamy prawa do urlopu,
– nie mamy opłacanych składek emerytalnych,
– za pobyt na zwolnieniu nie przysługuje nam żadne
wynagrodzenie.
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samego początku wspólnej pracy zdawać sobie sprawę,
jak istotne jest dbanie o zespół.
W odróżnieniu od pracy w firmach czy administracji
publicznej, praca w organizacji bardzo często wiąże się
z zupełnie różną, od finansowej, motywacją. Bardzo często inwestujemy swoje emocje, energię, czas i pieniądze.
Zależy nam na osiągnięciu celu całej organizacji, a nie
jedynie na odebraniu z kasy miesięcznej wypłaty.
Pracując w grupie, niezwykle ważne jest, by mieć
świadomość pełnionych przez poszczególne osoby ról.
Jeden z proponowanych podziałów stworzony przez
Mereditha Belbina zakłada istnienie 8 ról, które oczywiście rzadko występują w takiej formie i zmieniają się
w zależności od danej grupy5. Jednak warto mieć świadomość istnienia takowych ról, by zamiast irytować się
z powodu różnic w pracy poszczególnych członków/
członkiń zespołu, umieć je z korzyścią dla wszystkich
spożytkować.

nak tendencji do bycia apodyktycznym i nie wymaga
bezwzględnego posłuszeństwa. Ceni sobie różnorodność poglądów i pomysłów, a także ich rzetelną ocenę.
Interweniuje tylko w krytycznych sytuacjach. Potrafi
prowadzić dyskusję, umie również nakłonić zespół do
zmiany stanowiska, nie urażając przy tym nikogo. Dba
o szacunek i prestiż. Koordynator przykłada dużą wagę
do komunikowania się z innymi, potrafi słuchać opinii
współpracowników, jest tolerancyjny. Preferuje indywidualne podejście do pracy i do ludzi, wykazując przy
tym dużą elastyczność. Potrafi entuzjastycznie motywować innych do pracy. Jest osobą silnie zorientowaną
na cel6.

5

6

Lokomotywa – ekstrawertyk o niespożytym dynamizmie i energii działania, niespokojny, nerwowy, impulsywny, wyraźnie wyróżniający się w grupie. Jednocześnie
jest to osoba posiadająca bardzo wysoką motywację
i potrzebę osiągnięć. Jego rolą jest inspirowanie akcji
Przykładowe role w zespole wg M. Belbina i rozwijanie samodzielności innych osób. Może przewoKoordynator/lider – jego rolą jest kierowanie grupą. dzić grupie i dąży do osiągnięcia celów za wszelką cenę.
Ma dominującą osobowość. Głównym zadaniem koorLokomotywa nastawiona jest na rywalizację i zwyciędynatora jest kierowanie ludźmi. Nie przejawia on jed- stwo bez względu na poniesiony wysiłek. Nie wstydzi się
M. R. Belbin, Twoja rola w zespole, Gdańsk 2003.

Tamże, s. 94, 95.

na pochwały. Jego zachowanie w stosunku do innych
osób może być krytyczne i bezceremonialne. Słabym
punktem myśliciela jest to, że buja w obłokach i jest
skłonny do niezważania na cele praktyczne i utarte
sposoby postępowania. Obecność w grupie więcej niż
jednego myśliciela nie jest bardziej korzystna niż funkcjonowanie w ogóle bez niego. Podobnie jak w przypadku
lokomotywy, może on wywoływać niesnaski w zespole,
ponieważ łatwo się obraża, często obawia się, że inni
odbiorą mu jego pomysły8.

7

8

Krytyk wartościujący – to człowiek inteligentny i wnikliwy, a przy tym krytyczny i obiektywny. Stonowany
Myśliciel – jest osobą o bardzo twórczym umyśle. Jest w zachowaniach, poważny, opanowany. Przeważnie
kreatywny i wprowadzający innowacje, w związku z tym obejmuje rolę osoby patrzącej z boku i wkracza tylko
jest źródłem pomysłowych rozwiązań i nowatorskich wówczas, gdy musi zapaść rozstrzygająca decyzja. Krytyk
strategii. Introwertyk. Preferowanym przez niego stylem jest zazwyczaj obiektywny, wolny od emocji, chociaż
jest praca niezależna, intensywne myślenie, podążanie za potrafi okazać entuzjazm i osobiste zaangażowanie
swoimi projektami i kierowanie się własnymi zasadami. w pracę zespołu. Nie pragnie jednak widowiskowych,
Lubi angażować się w poważne projekty, zaniedbując publicznych osiągnięć. Chociaż przeważnie jest raczej
przy tym mniej skomplikowane zadania. Sposób, w jaki krytyczny i oschły, świetnie komponuje się w zespole,
traktują go inni członkowie grupy, jest bardzo ważny, ponieważ logicznie i trafnie potrafi wskazać silne i słabe
gdyż myśliciel bardzo łatwo się obraża, jest także czuły strony pomysłów, niekiedy ostudzając w ten sposób nieTamże, s. 87–89.

Tamże, s. 89, 90.
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pokazywać silnych reakcji i emocji, niezadowolenia czy
frustracji, jednocześnie jest nieufna i niecierpliwa wobec
siebie i innych. Lokomotywa nie jest osobą zdolną do
rozumienia innych ludzi i do okazywania im ciepła. Kilka
osób o cechach lokomotywy w grupie może uczynić
zespół nieproduktywnym, ponieważ mogą one ustanawiać na siłę zbyt wiele celów i silnie rywalizować ze
sobą, powodując frustrację i ściągając krytykę innych.
Cechą pozytywną lokomotywy jest to, że przeważnie
jest ona inicjatorem działania i powoduje, że w zespole
nie dochodzi do stagnacji. Natomiast wadą tej roli jest
skłonność do prowokacji, irytacji i niecierpliwość7.
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uzasadniony optymizm zespołu. Wadą krytyka jest brak
zdolności do inspirowania i motywowania innych9.

Skrupulatny wykonawca – jest introwertykiem. Skryty,
skromny, sumienny, dba o najdrobniejsze szczegóły
każdego zadania. Lubi precyzyjnie zaplanować pracę
i konsekwentnie doprowadza ją do końca, przykładając
szczególną wagę do detali. Posiada dużą zdolność kończenia zadania (postawienia kropki nad i). Zawsze jest
skoncentrowany, sprawdza szczegółowo, planuje, jest
dobrym organizatorem.
Skrupulatny wykonawca, sam będąc bardzo zdyscyplinowany, wymaga dyscypliny od współpracowników. To powoduje, że jest koniecznym uzupełnieniem
każdego zespołu. Jego udział w zespole gwarantuje, że
żaden szczegół zadania nie zostanie pominięty oraz że
cel zostanie osiągnięty. Skrupulatny wykonawca jest
dobrze przyjmowany przez innych członków zespołu
z powodu uznania, jakim cieszy się jego rola. Za cechę
negatywną można uznać jedynie skłonność do przejmowania się detalami oraz niechęć do „wypuszczania
spraw z własnych rąk”11.

Poszukiwacz źródeł – to ekstrawertyk o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Szybko i chętnie nawiązuje kontakty i na ogół jest bardzo lubiany ze względu
na swój otwarty i przyjazny stosunek do innych oraz
optymizm i pogodę ducha.
Rola poszukiwacza źródeł w zespole sprowadza się
do wynajdowania tego, co jest możliwe do zrobienia
i co może być zrobione, ale nie jest on zbyt wytrwały
w dopracowaniu szczegółów. Pomysłów często szuka
poza zespołem; nawet w przypadku niepowodzeń stara
się dotrzeć do informacji mogącej pomóc.
Jego specjalnością jest nawiązywanie relacji z ludźmi,
ułatwianie komunikacji interpersonalnej, wyszukiwanie wszystkiego, co nowe, oraz zdolność reagowania
na wyzwania. Jest niezbędny w sytuacjach ryzykownych i trudnych, gdy mimo wątpliwości i niepewności
konieczna jest realizacja zadań. Jego słabym punktem
jest skłonność do utraty zainteresowania, gdy mija pierw- Dusza zespołu – bezproblemowo nawiązuje kontakty
sza fascynacja („słomiany zapał”)10.
z innymi, ponieważ jest osobą spokojną, bezkonfliktową,
pozbawioną agresji i potrzeby dominacji. Bardzo towa9 Tamże, s. 91, 92.
10 Tamże, s. 93, 94.

11 Tamże, s. 92.

Realizator – jest człowiekiem czynu. Praktyk i pragmatyk,
świetnie sprawdza się, gdy konieczne jest przeformułowanie pomysłów w realne zadania. Jest podstawowym
ogniwem zespołu, wykonuje wszystkie projekty, które
zostały zaproponowane.
Realizator w zespole jest człowiekiem wyjątkowo
pożytecznym, ponieważ potrafi przełożyć idee i cele
grupy na praktyczny język poszczególnych zadań. Jest
dobrym organizatorem, potrafi także słuchać poleceń
innych. W zespole wyróżnia się ciężką pracą i wytrzymałością. Realizator jest niezwykle pożyteczny w sytuacjach,
12 Tamże, s. 95, 96.

gdy trzeba stawić czoła tym aspektom pracy, które dla
innych wydają się za trudne bądź mało interesujące.
Wykazuje się zdolnościami organizacyjnymi, praktycznością i zdrowym rozsądkiem, zdyscyplinowaniem i pracowitością. Jego wadą jest brak elastyczności oraz niechęć
do niesprawdzonych pomysłów13.
Uwaga! Podczas tworzenia organizacji bardzo łatwo
popaść w przesadny zachwyt nad samym sobą oraz
ludźmi, z którymi zaczynamy pracować. Dzieje się
tak dlatego, że towarzyszą nam olbrzymie emocje,
jesteśmy pochłonięci/te wielkimi ideami, iż będziemy
zmieniać świat. W takich chwilach warto sobie czasami zrobić przerwę, by na chłodno, z lekkim dystansem, spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, czy nie
przesadzamy. Bardzo często osoby zaangażowane
w działalność organizacji pozarządowych popadają
w pracoholizm. Jest to tym łatwiejsze, że w przeciwieństwie do pracy zawodowej, tu pracujemy z innych
pobudek niż finansowe, a ludzie, którzy nas otaczają,
są często naszymi przyjaciółmi.
Warto jednak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i relacje z innymi ludźmi (partnerzy/ki, rodzina, przyjaciele),
13 Tamże, s. 92, 93.
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rzyski, zrelaksowany, chętny i aktywny słuchacz, potrafi
zachęcić innych do wyrażania swojej opinii. Wzbudzający
zaufanie, wrażliwy, opiekuńczy. Cele zespołowe i utrzymywanie jedności w zespole przedkłada nad swe ambicje
personalne.
Główną rolą duszy zespołu jest neutralizowanie problemów i umożliwienie każdemu członkowi grupy efektywnego uczestnictwa w pracy. Celem jest uzyskanie jak
najlepszej współpracy. W zespole pełni rolę uspokajającą,
przyczynia się do wytworzenia „ducha zespołu”, ale jest
niezdecydowany w warunkach krytycznych12.
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by nie odciąć się od nich z powodu „naszej wspaniałej organizacji”. Warto także posiadać jakieś prywatne
hobby, pasje, które nie wiążą się z naszą pracą w organizacji. Dzięki temu nie wypalimy się tak szybko, a nasza
aktywność w NGO będzie dużo przyjemniejsza.
3. Wolontariat Wolontariusze/ki to ludzie, którzy
mają ściśle określony zakres pracy, co pozwala im się skupić na zadaniu, bo nie muszą być uwikłani w całokształt
pracy organizacji. Poza tym przynoszą swoje doświadczenia i umiejętności często z innych miejsc pracy, dzielą
się swoimi zainteresowaniami, co ma korzystny wpływ
na pracę całego zespołu.
Warto pamiętać o tym, że wolontariusz po odbyciu
wolontariatu u nas jest żywą reklamą działań naszej
organizacji.
Trudność w pracy z wolontariuszem polega na tym,
że są oni „jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiadomo,
na kogo się trafi”.
Wolontariat jest jednym z pojęć, które najmocniej są
kojarzone z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie
współcześnie używane definicje podkreślają, że jest to
świadoma, dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz
innych. Dodatkową sprawą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, opisując wolontariat, jest fakt, że wykony-

wanie tej pracy wykracza poza więzy rodzinne i przyjacielskie.
Od 2003 r. wolontariat jest w naszym kraju zdefiniowany prawnie. Dokonała tego Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Według artykułu
2.3 ustawy, wolontariusz to osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez pobierania wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Zasady te
reguluje rozdział 3 ustawy, poświęcony w całości wolontariatowi.
W pierwszym artykule tego rozdziału (art. 42) dowiadujemy się, że wolontariat nie jest domeną wyłącznie trzeciego
sektora. Pracę wolontariacką można podjąć także w pierwszym sektorze, czyli w administracji publicznej i podległych
jej jednostkach. Jednostkami podległymi administracji
publicznej są np. instytucje kultury. Doskonałym przykładem współpracy z wolontariatem w tych instytucjach
są lubelskie Warsztaty Kultury. W ramach starań Lublina
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury został tam uruchomiony
program pracy z wolontariuszami i wolontariuszkami pod
nazwą „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury” (www.
warsztatykultury.pl). Kolejnym przykładem jednostki
podległej administracji publicznej, posiadającej system
pracy wolontariackiej, jest także Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie (www.mopr.lublin.pl).

zacjami pozarządowymi powinna rozpocząć swoją przygodę od portalu ngo.pl. W jego ramach znajdziemy dwa,
szczególnie interesujące nas w chwili obecnej, działy:
„wolontariusz/ka szuka” oraz „szukamy wolontariusza/
ki”. W tych miejscach sami możecie zamieścić informację
Jak zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką? o poszukiwanej przez was pracy wolontariackiej bądź
Najprościej szukać samemu. W zależności od tego, co nas sprawdzić oferty.
interesuje, jaką mamy wiedzę i umiejętności, możemy
zaproponować swoje usługi pierwszej z brzegu orgaUwaga! To, że na portalu tym w danej chwili nie
nizacji bądź świadomie wybrać tę, która zajmuje się
ma ogłoszenia o poszukiwaniu wolontariuszy/ek, np.
w Lublinie, nie znaczy, że organizacje czy instytucje
interesującym nas tematem, oferuje ciekawe wsparcie
publiczne ich nie poszukują. Bardzo często organiza(np. szkolenia, wyjazdy itp.). Informację o organizacje nie zamieszczają takich ogłoszeń, gdyż korzystają
cjach współpracujących z wolontariuszami znajdziemy
w Lublinie w kilku miejscach. Po pierwsze, można zapy- z pracy wolontariuszy/ek, które zgłosiły się do nich
tać w Centrum Wolontariatu. Jest to stowarzyszenie
osobiście z własnej inicjatywy. Dlatego zachęcamy
zajmujące się promocją wolontariatu oraz rozwijające
do własnych aktywnych poszukiwań!
swój system pracy wolontariackiej. Centrum udzieli nam
także pomocy prawnej związanej z wolontariatem. Na Czy organizacja musi nas przyjąć na wolontariat?
stronie internetowej tej organizacji znajdziemy porad- Oczywiście nie. Nie powinna dziwić nas sytuacja, w której
niki i wzory porozumień wolontariackich. Kolejnym nasza oferta pracy wolontariackiej spotka się z uprzejmą
miejscem jest Urząd Miasta w Lublinie, który nadzoruje odmową. Organizacje nie są w stanie przyjąć na wolondziałające w Lublinie stowarzyszenia i fundacje. Sam tariat każdej osoby, która się do nich zgłosi. Zazwyczaj
urząd jest także miejscem, w którym można wykonywać organizacje, przyjmując takie osoby, mają w stosunku do
pracę wolontariacką. Nieocenionym źródłem wiedzy jest nich konkretne oczekiwania. Jest to związane z tematyką
oczywiście internet. Każda osoba zainteresowana organi- pracy danej organizacji, aktualnie realizowanym projek-
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Warto zwrócić uwagę, że organizacja lub instytucja, które korzystają z pracy wolontariackiej, nie mogą
angażować osób ją wykonujących do swojej działalności
gospodarczej.
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tem czy posiadanymi zasobami. Generalnie możemy trafić na dwa rodzaje działań angażujących wolontariuszy:
nastawione na rekrutację wolontariuszy i przygotowywanie takich osób do tego rodzaju pracy oraz działania
o różnej tematyce, w których konkretne, merytoryczne
zadania wykonują wolontariusze/ki. Pierwszym przypadkiem jest chociażby projekt Wolontariusz Europejskiej
Stolicy Kultury. W jego ramach osoby, które zgłosiły się do
projektu, najpierw są szkolone ze specyfiki wolontariatu,
pracy w grupie, specyfiki sektora kultury, prawa oraz
zdobywają konkretne umiejętności, niezbędne do pracy
przy imprezach i projektach kulturalno‑społecznych.
Dopiero po takim szkoleniu osoby te mogą zaangażować
się w różne przedsięwzięcia kulturalne. W drugim przypadku nie będziemy mieli tak komfortowej sytuacji. Jeśli
zostaniemy przyjęci na wolontariat, od razu dostaniemy
do realizacji konkretne zadania merytoryczne.
Załóżmy, że zgłosiliśmy się do pracy wolontariackiej i zostaliśmy przyjęci. Co dalej? Zgodnie z prawem
organizacja przyjmująca nas do takiej pracy powinna
zawrzeć z nami porozumienie. Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje tu tylko
kilka kwestii. Zawsze musi być zawarte porozumienie,
jego elementem obowiązkowym są postanowienia
o możliwości rozwiązania umowy. Jeśli jesteśmy zaan-

gażowani na okres dłuższy niż 30 dni, musi mieć ono
formę pisemną. Przy wolontariacie krótszym możemy
umówić się ustnie z przedstawicielami organizacji. Jeśli
porozumienie ma formę pisemną, pamiętajmy, że musi
być sporządzone w dwóch identycznych egzemplarzach – jeden dla organizacji, jeden dla wolontariusza/ki.
Zazwyczaj organizacje mają własne wzory porozumień.
Jeśli chcemy zobaczyć, jak może wyglądać takie porozumienie, wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać
„umowa wolontariacka”. Znajdziemy oczywiście wzór na
wspomnianym już portalu ngo.pl oraz stronie Centrum
Wolontariatu.
Jeśli już podpisaliśmy porozumienie bądź zawarliśmy
umowę ustną, warto dowiedzieć się, jakie dodatkowe
obowiązki prawo nakłada na organizację bądź jakie
prawa przysługują osobie wykonującej pracę wolontariacką. W myśl artykułu 45 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organizacja czy też instytucja powinny poinformować wolontariusza/kę o ryzyku
dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami; zapewnić, na takich samych zasadach
jak pracownikom etatowym, bezpieczne i higieniczne
warunki wykonywania pracy. Organizacja czy instytucja,
które angażują wolontariuszy, powinny pokrywać, na

Ważną sprawą, o jakiej należy wiedzieć, wykonując
pracę wolontariacką bądź z niej korzystając, jest kwestia
ubezpieczeń i odpowiedzialności. Wolontariuszom/kom,
którzy/re wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, organizacja bądź instytucja z tego korzystające zobowiązane są zapewnić ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Czyli muszą
wykupić ubezpieczenie NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia te są obowiązkowe. W przypadku gdy zawarto porozumienie na okres dłuższy niż
30 dni, osobie wykonującej pracę wolontariacką przysługuje takie ubezpieczenie bezpłatnie. Jeśli cokolwiek
się stanie w czasie umowy wolontariackiej dłuższej niż
30 dni, należy wypełnić kartę wypadkową, która określa
okoliczności zaistniałego wypadku, udać się do lekarza
i uzyskać zaświadczenie o stwierdzonym urazie i sporządzić ksero porozumienia z wolontariuszem. Po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji te trzy dokumenty
należy przesłać do odpowiedniego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Mówimy tu o oddziale ZUS,
właściwym ze względu na miejsce działania danej organizacji. Sprawą ewentualnego odszkodowania zajmuje
się właśnie ta placówka.
Z punktu widzenia organizacji bądź instytucji korzystającej z pracy wolontariuszy/ek, pomimo tego że
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podobnych zasadach jak w przypadku pracowników
etatowych, koszty ewentualnych podróży służbowych
i diet. Jednakże artykuł 45.4 tejże ustawy dopuszcza, aby
wolontariusz/ka, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnił/a korzystającego w całości lub w części
z tego obowiązku. Czyli jako osoba wykonująca pracę
wolontariacką możemy na piśmie zrezygnować ze zwrotów kosztów podróży służbowych i diet. Pamiętajmy, że
nawet jeśli porozumienie zawarte jest na okres krótszy
niż 30 dni w formie ustnej, zwolnienie, o którym mówimy,
musi mieć formę pisemną. Sytuacja tu opisana ma duże
znaczenie w praktyce. Zdarza się, że organizacje nie mają
środków na pokrycie niezbędnych kosztów podróży służbowych, i tu pomocne są regulacje tej kwestii. Zdarza się
także, że to osoby wykonujące pracę wolontariacką nie
chcą otrzymywać zwrotów kosztów podróży związanych
z tą pracą, gdyż sami są w stanie je pokryć i traktują ten
koszt jako element swojego wolontariackiego zaangażowania w dany projekt czy akcję. Pamiętajmy o tym,
podpisując umowę wolontariacką.
Ponadto ustawa dopuszcza (nie obliguje), aby organizacja czy też instytucja korzystająca z pracy wolontariuszy/ek pokrywała koszty ewentualnych szkoleń czy
też inne koszty związane z wykonywaniem świadczenia
wolontariackiego.
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ustawa nas nie obliguje, warto wykupić danej osobie
ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej).
Zabezpieczy to daną organizację przed ewentualnymi
roszczeniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania
pracy wolontariackiej.
Pamiętajmy, że umowy wolontariackie nie wliczają
się nam do stażu pracy.
kim są tak naprawdę w Polsce wolontariusze i wolontariuszki? Według badań prowadzonych w naszym kraju
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, w 2010 r. 16% Polaków
pracowało wolontarystycznie. W porównaniu z 2009 r.
oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe i o 5 punktów
w porównaniu z rokiem 2008. W 2010 r. społecznie pracowała ponad jedna czwarta Polaków z wykształceniem
wyższym i zaledwie jedna siódma z wykształceniem średnim i niższym. Ponadprzeciętna aktywność widoczna jest
wśród osób najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie
osób poniżej 25. roku życia) oraz uczniów i studentów
(29%). Kluczowa rola wykształcenia (posiadanego lub
właśnie zdobywanego) jest niezmienna od wielu lat14.

14 www.civicpedia.ngo.pl/x/322225.
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Vi
Zawsze zaczynamy od określenia problemu, zaspokojenia istotnej z punktu widzenia naszej organizacji
potrzeby. Przykładem może być np. niewielka liczba
osób z niepełnosprawnością ruchową, uczestniczących
w imprezach kulturalnych w naszym mieście.
Kolejny krok to ustalenie celów projektu. Z jednej
strony określamy nasz cel ogólny/strategiczny, czyli wizję
świata, do której zmierzamy. W przypadku tego celu nie
musimy być realistami/tkami. To jedynie kierunek, w którym zmierzamy. Następnie wyznaczamy cele szczegółowe.
Te z kolei muszą już być maksymalnie konkretne, możliwe
do realizacji. Pomóc mogą nam w tym kryteria określania
dobrego celu S.M.A.R.T. Metoda ta pozwala sprawdzić, czy
tę część projektu wykonaliśmy właściwie.
S.M.A.R.T. to skrót od angielskich słów oznaczających
S (simple) – prosty, M (measureable) – mierzalny, A (archie‑
vable) – osiągalny, R (relevant) – istotny i T (timely) – określony w czasie. Czasami dodaje się jeszcze dwa określenia
E (exciting) – ekscytujący i R (recorded) – zapisany.
Prosty – cel nie powinien być skomplikowany, musi
być zrozumiały i jednoznaczny. Powinien być wyrażony
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Praca metodą projektu to najbardziej rozpowszechniona
metoda pracy wśród organizacji, które pozyskują środki
z grantów. Jednak nie oznacza to, że nie sprawdza się
ona w innych przypadkach. Praca projektowa ma bardzo
logiczną, racjonalną i uporządkowaną strukturę. Pozwala
dokładnie zaplanować, przeprowadzić i ocenić przeprowadzone działania.
W przypadku organizacji pozarządowej, która nie
ma sztywnej struktury, licznych pracowników, zasobów
finansowych, sprawdza się znakomicie, dając wszystkim
osobom zaangażowanym w projekt, możliwość dołączenia się i odnalezienia się podczas realizacji.
Pracę metodą projektu najlepiej określa tzw. koło
projektu.

zacja działań
reali
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w najwyżej kilku zdaniach. Typowym błędem jest zbytnie
rozpisywanie się.
Mierzalny – ma dać możliwość sprawdzenia jego
realizacji. Typowym błędem jest określenie celów w sposób zbyt ogólny, np. zmiana świadomości ludzi w kwestii
segregacji odpadów.
Osiągalny – nie możemy stawiać przed sobą zbyt
trudnych celów. Nierealistyczny cel może zdemotywować zespół i skończyć się porażką całego projektu.
Istotny – zbyt łatwy, banalny cel nie będzie stanowić
wyzwania i zespół może się rozpaść. Dobry cel powinien
być krokiem naprzód dla organizacji, powinien zakładać
zmianę rzeczywistości.
Określony w czasie – planując działania musimy wiedzieć, kiedy się one kończą, w jakim zakresie pracujemy.
Ekscytujący – tak postawiony cel jest istotny zwłaszcza w pracy organizacji pozarządowej, wolontariackiej.
Brak pozytywnych emocji, ekscytacji podejmowanym
wyzwaniem może zniechęcić zespół.
Zapisany – przede wszystkim zapisany cel nie ulegnie w trakcie trwania projektu zmianie. Zabezpieczymy
się przed różnymi interpretacjami wynikającymi z luk
w pamięci. Poza tym zapisany cel motywuje do jego
realizacji.

Przykładem spełniającego kryteria S.M.A.R.T.(E.R.) celu
może być następujący zapis:
Zorganizowanie w dniach 1–3 listopada br. konwentu
fantastyki, w którym w każdej grupie, grze i na każdym
etapie przygotowania będą uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. W całym wydarzeniu
udział weźmie łącznie 200 osób.
Kiedy mamy zdefiniowaną potrzebę/problem i określone cele, przystępujemy do przygotowywania poszczególnych działań, tworzenia budżetu, organizowania
zespołu projektowego, rozpisywania harmonogramu.
Następnym etapem jest wdrożenie planów w życie
i rozpoczęcie realnych działań. Jeśli poświęcimy odpowiednio dużo czasu na przygotowanie, możemy w dużym
stopniu być pewni, że projekt nam się uda. Na tym etapie
warto też pamiętać o przeprowadzaniu systematycznego
monitoringu etapów realizacji projektu, np. przez cotygodniowe spotkania zespołu, podczas których omawiane
są postępy prac. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest
wychwycenie ewentualnych błędów i ich korekta.
Na zakończenie działań, kiedy już nasz cel został osiągnięty, musimy przeprowadzić gruntowną ewaluację –

podsumowanie całego projektu. Celem tego, często
pomijanego, punktu jest wyciągnięcie nauki z wykonanej pracy i ominięcie popełnienia błędów w przyszłości.

Minusy:
– konieczność precyzyjnego rozplanowania wszelkich
przyszłych działań,
– niewielka elastyczność prowadzonych działań,
– ograniczenia budżetowe.
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Plusy:
+ zgodność zaplanowanych działań z wymaganiami
większości grantodawców,
+ uporządkowana struktura pracy,
+ łatwa możliwość zweryfikowania stanu prac, a także
oceny ostatecznego rezultatu.

Pozyskiwanie funduszy

VII

Organizacje, które posiadają siedzibę, prowadząc
codzienną działalność, obracają zdecydowanie większymi kwotami sięgającymi dziesiątek czy nierzadko
Czy organizacje pozarządowe muszą posiadać fundusze? setek tysięcy złotych.
Istnieją takie, które uważają, że nie. Skupiają się na dziaSkąd brać takie fundusze? Poniżej zamieszczamy
łaniach, na które wystarczy tzw. zrzutka do kapelusza. subiektywny przegląd źródeł finansowania NGO.
Nie posiadają biura, nie prowadzą żadnych związanych
z zatrudnianiem ludzi działań. Jednak takich organizacji Składki – jedyny, wymagany przez prawo sposób finannie ma zbyt wiele.
sowania stowarzyszeń. Płacenie składek jest wymiernym
Większość stanowią organizacje, które jednak jakieś potwierdzeniem zaangażowania w działalność organizacji.
pieniądze muszą mieć, choćby na pokrycie kosztów kore- Daje poczucie, że systematycznie ją wspieramy, nie tylko
spondencji, pozyskiwania niezbędnych do prowadzenia swoją pracą, ale także materialnie. Jednak trzeba być niedziałalności dokumentów (np. odpisu z KRS), kosztów zwykle dużą organizacją, by wpływy ze składek mogły starozmów telefonicznych, wyjazdów na konferencje czy nowić realny zastrzyk finansowy dla organizacji.
spotkania. Mimo że nie są to duże kwoty, w skali roku
Są różne sposoby ustalania i pobierania składek. Ich
wysokość ustala zazwyczaj zarząd organizacji, rzadziej
suma może urosnąć do kilku tysięcy złotych.
walne zgromadzenie. Co do wysokości składki zazwyczaj
Przykład Jeden wyjazd na konferencję dwóch
stosuje się taki przelicznik, na który zgodzi się większość
osób w kwartale do Warszawy (ok. 140 zł), koszt dwuczłonków/kiń. Istnieje także metoda polegająca na tym,
że stosunkowo wysokie składki płacą członkowie/inie,
krotnego odpisu z KRS wraz z kosztami dojazdu do
Świdnika (ok. 60 zł), zatrudnienie księgowej/go do
którzy/re nie są zaangażowane w codzienną działalność,
przygotowania raportu finansowego (200 zł), karta
a osoby najaktywniejsze są ze składek zwalniane. Płacąc
do telefonu (50 zł/kwartalnie), wynajęcie sali na jedno
składkę, niejako „odpracowuje” się brak zaangażowania.
duże spotkanie (ok. 500 zł), korespondencja (ok. 100 zł/
kwartalnie). Razem daje to w ciągu roku 1920 zł.

Darowizny – mechanizm jest niezwykle prosty; polega
na wpłaceniu określonej kwoty na konto organizacji. To
typowy sposób pozyskiwania pieniędzy na akcje charytatywne, pomocowe. Zdecydowanie trudniej pozyskać fundusze np. na samo funkcjonowanie organizacji,
zwłaszcza takiej, która nie podejmuje spektakularnych
działań.
Mimo że metoda ta nie stanowi zbyt dużego procentu wszystkich pozyskiwanych przez organizacje
pieniędzy, warto nieco ułatwić podjęcie decyzji poten-

cjalnym ofiarodawcom. Dobrze jest umieścić na stronie
internetowej organizacji numer konta oraz zachętę do
wpłacania, wraz z podanymi konkretnymi działaniami,
które mogą być z tych funduszy sfinansowane.
Pewną nową odmianą darowizn jest wykorzystanie
możliwości internetu i dokonywanych dzięki niemu
płatności. Coraz więcej organizacji posiada system typu
pay‑pall, dzięki któremu niezwykle łatwo można dokonać wpłaty, nawet niewielkiej sumy, dla zaprzyjaźnionej
organizacji. Co istotne, osoby prywatne i prawne mogą
odliczyć sobie kwotę darowizny od podstawy opodatkowania.
Kwestie darowizn uregulowane są w Kodeksie cywilnym.
Organizacja musi upublicznić informację o otrzymanych darowiznach, chyba że jej przychody za dany rok
budżetowy nie przekroczyły 20 000 zł.
Spadki – stanowią specyficzną odmianę darowizny. Ta
forma wsparcia dla organizacji, z którymi było się za życia
związanym/ą, popularna na zachodzie Europy, w Polsce
jest wciąż niemalże nieznana. Być może, wraz z wzrostem zamożności społeczeństwa, pojawią się osoby, które
będą chciały ofiarować część swojego majątku placówkom NGO.
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Przykład Jeśli nasza organizacja ma 20 aktywnych
członków/iń płacących składki, a składka miesięczna
wynosi 10 zł, to roczny dochód ze składek wyniesie
jedynie 2400 zł. To 200 zł miesięcznie. Wystarczy na
opłacenie kosztów korespondencji, opłat do KRS czy
np. karty telefonicznej. I tyle.
By móc zatrudnić na jedną czwartą etatu jedną osobę
oraz opłacić niewielkie biuro, należałoby podnieść
składkę do 125 zł miesięcznie bądź zwiększyć liczbę
członków/iń do 250 osób.
Jednak należy pamiętać o tym, że nikt nie będzie chciał
płacić składek organizacji, która się nim/nią nie opiekuje bądź nie daje mu/jej możliwości zaangażowania
się. A to wymaga pracy i… pieniędzy.
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Nawiązki sądowe – Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr organizacji, które sąd, zasądzając dodatkową
karą pieniężną, może wskazać jako te, na które skazany
ma wpłacić pieniądze.
Procedura wpisu do rejestru oraz wzory wniosków
znajdują się na http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pomoc-postpenitencjarna/nawiazki
Zbiórki publiczne – to stosunkowo popularny sposób
pozyskiwania funduszy. Jednak by rozpocząć zbiórkę
publiczną, należy przede wszystkim określić cel takiej działalności. Musi on być zgodny z naszymi celami statutowymi,
a także godny poparcia ze względu na interes publiczny.
Istnieje wiele form zbiórek publicznych – od typowego
wychodzenia na ulicę z puszką, przez akcje esemesowe,
internetowe, pocztowe, na sprzedaży „cegiełek” kończąc.
Kwestie związane z organizacją zbiórek publicznych
reguluje Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach
publicznych. Aby zorganizować zbiórkę publiczną, należy
otrzymać odpowiednie zezwolenie władzy administracyjnej. Pozwolenie wydaje, w zależności od obszaru zbiórki,
wójt, burmistrz bądź prezydent (jeśli zbiórka obejmuje
gminę), starosta (powiat), marszałek województwa
(województwo) czy też Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji (cała Polska).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn.
zm.), art. 1, art. 2, art. 13.
dZiAłAlNość GoSPodArcZA Organizacje pozarządowe mogę bez przeszkód zarejestrować działalność gospodarczą. Podstawowa różnica w stosunku do
podmiotów komercyjnych prowadzących działalność
gospodarczą to fakt, że NGO muszą wypracowany zysk
wykorzystać do realizacji celów statutowych. Nie ma
możliwości, aby go podzielić pomiędzy członków, władze,
fundatorów czy pracowników.
W rozdziale o fundacjach wspominaliśmy, że fundacja,
która prowadzi działalność gospodarczą, musi posiadać
majątek w wysokości co najmniej 1000 zł. Dodatkowo
rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem dodatkowych formularzy i opłatami w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Nowa organizacja może zarejestrować działalność gospodarczą w momencie swojej rejestracji. W takim wypadku do dokumentów rejestracyjnych należy dołączyć:
– formularz KRS-WM (wskazanie przedmiotu działalności),
– potwierdzone notarialnie wzory podpisów członków
zarządu,
– wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1),

Organizacja, która jest już zarejestrowana i postanowiła
rozpocząć działalność, w KRS musi złożyć następujące
dokumenty:
– formularz podstawowy KRS-W9 (w nim będzie wskazana zmiana statutu związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej),
– formularz KRS-WM (wskazanie przedmiotu działalności),
– uchwałę o zmianie statutu wraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi podjęcie tej uchwały, np.
listą obecności, protokołem z walnego zebrania itd.,

– potwierdzone notarialnie wzory podpisów członków
zarządu,
– wniosek o zmianę wpisu w rejestrze REGON (druk
RG-1),
– zmianę informacji w urzędzie skarbowym (druk NIP-2)
wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US (może
to być np. osobne oświadczenie zarządu wskazujące
adres US),
– umowy na użytkowanie lokalu, np. umowy użyczenia
lokalu,
– zgłoszenia/zmiany płatnika składek w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile
chce lub zatrudnia pracowników),
– dowód opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców,
– dowód opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym16.
Jak wspomniano powyżej, konieczne są zazwyczaj
korekty statutów. Po pierwsze, podmiot prowadzący
działalność gospodarczą musi w swojej nazwie podać
formę prawną; nazwa oficjalna musi zawierać sformułowanie „fundacja” bądź „stowarzyszenie”. Kolejna sprawa
to fakt, iż w statutach, poza wskazaniem działalności
gospodarczej jako jednego ze źródeł majątku organi-

15 http://poradnik.ngo.pl/x/446662.

16 Tamże.
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– zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego
(druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US,
– umowy na użytkowanie lokalu, np. umowy użyczenia
lokalu,
– zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od
razu zatrudniać pracowników),
– dowód opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców,
– dowód opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym15.
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zacji, zazwyczaj pojawia się cały rozdział ją regulujący.
W nim wymieniany jest zakres, w jakim działalność jest
prowadzona wraz z numerami PKD.
Działalność odpłatna pożytku publicznego Coraz popularniejszą formą finansowania działalności organizacji pozarządowych jest działalność
odpłatna pożytku publicznego. Prowadzić ją może organizacja pozarządowa niezależnie od posiadania bądź
nieposiadania statusu organizacji pożytku publicznego.
W dużym uproszczeniu chodzi o to, że jako NGO możemy
otrzymywać pieniądze (wynagrodzenie) za rzeczy bądź
usługi przez nas wytworzone i nie musimy rejestrować
działalności gospodarczej. Oczywiście prowadzenie
takich działań jest związane ze spełnieniem kilku warunków. Działalność ta musi mieścić się w statucie naszej
organizacji i w sferze zadań publicznych, o których mowa
w artykule 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Ustawa definiuje ją jako „sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji
oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Co ważne,

przychód z działalności pożytku publicznego musi równać się kosztom tej działalności. W praktyce jako organizacja nie możemy zarabiać na działalności odpłatnej
pożytku publicznego. Jako działalność pożytku publicznego możemy np. zorganizować szkolenie. Koszt jego
organizacji to 4000 zł. Tak więc 20 osób uczestniczących
w nim zapłaci za nie po 200 zł. Jeśli zysk z takiego szkolenia przekroczy koszty jego organizacji, automatycznie
nasza odpłatna działalność pożytku publicznego staje się
działalnością gospodarczą. Jesteśmy zobligowani do jej
zarejestrowania w KRS. Obowiązek rejestracji działalności
gospodarczej występuje także, jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy
3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za
bieżący rok. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 2010 r. wynosi 3434,62 zł, w związku z tym
jego 3-krotność, czyli limit na 2011 r. wynosi 10 303,86 zł.
O tym, że przychód z działalności odpłatnej jest wyższy
niż jej koszty, bądź że wynagrodzenie (niezależnie od
rodzaju umowy) osoby zatrudnionej przy tej działalności
przekracza wskazany wyżej limit, może dowiedzieć się
organ nadzoru (np. starosta) w trakcie kontroli. Wtedy
organizacja zostanie wezwana do rejestracji działalności

Dochody z majątku – to dochody pochodzące z pomnażania posiadanego majątku. Najpopularniejsze formy
to odsetki od tzw. „kapitału żelaznego” oraz inwestycje
kapitałowe (m.in.: lokaty bankowe, obligacje, fundusze
inwestycyjne).
Przykład By móc zatrudnić na rok, na jedną
czwartą etatu, jedną osobę oraz opłacić niewielkie biuro, należałoby posiadać kapitał w wysokości
100 000 zł i umieścić go na lokacie oprocentowanej.
Sponsoring – to dość popularna forma pozyskiwania
przez organizację środków finansowych bądź usług.
Zazwyczaj polega na tym, że w zamian za wsparcie, organizacja podczas swoich działań promuję nazwę czy logo
sponsora. Częstym rodzajem wsparcia jest bezpłatne
wykonanie usługi, np. wydrukowanie plakatów na festiwal
w zamian za umieszczenie na nim banerów danej drukarni.
Warunki przekazania pieniędzy powinny być ujęte
w umowie sponsoringu. Szczegółów takiej umowy nie
określa prawo.
Granty – w chwili obecnej jest to główne źródło utrzymania organizacji pozarządowych w Polsce. Pod tym
popularnym hasłem kryją się środki z:
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gospodarczej w przeciągu 30 dni. Jeśli tego nie uczyni,
organ nadzoru powiadomi KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej bez rejestracji.
Podejmując decyzję o prowadzeniu przez naszą organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie
musimy jej nigdzie rejestrować. Warunkiem niezbędnym
jest posiadanie uregulowania wewnętrznego w zakresie działalności odpłatnej. Takim uregulowaniem może
być zapis statutowy lub uchwała odpowiednich władz.
Obowiązek rejestracji odpłatnej działalności pożytku
publicznego wystąpi w momencie starania się o status
OPP. Wtedy organizacja będzie musiała wyszczególnić
swoją działalność, wraz z przypisaniem jej do odpowiednich numerów PKD. Działalność odpłatna może
pokrywać się z działalnością nieodpłatną. Bardzo często
organizacje w tym samym zakresie prowadzą działalność odpłatną i nieodpłatną. W przypadku gdyby nasza
organizacja prowadziła także działalność gospodarczą,
musimy zwrócić uwagę na to, że nie może ona pokrywać
się z działalnością odpłatną.
Kolejnym warunkiem prowadzenia działalności odpłatnej jest wyodrębnienie jej w swojej księgowości. Koszty
i zyski z niej płynące muszą być zapisywane na osobnych
kontach księgowych, aby w trakcie kontroli łatwo można
było pokazać, że nie osiągamy z jej tytułu dochodów.
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budżetów samorządowych,
budżetu państwa,
funduszy unijnych,
prywatnych fundacji.
Sposób pozyskiwania tych środków jest następujący: grantodawca, czyli instytucja chcąca dać pieniądze
organizacji, ogłasza, że chętnie sfinansuje takie a takie
działanie, np. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci szkół podstawowych na terenach wiejskich. Na jego ogłoszenie
mogą odpowiedzieć organizacje, składając tzw. wniosek
o grant. Następnie grantodawca, sam bądź powołując
specjalną komisję, ocenia wnioski, wybiera najlepsze
i decyduje, w jakim zakresie je dofinansować (bądź
odrzucić). Podpisywana jest umowa, zaś środki na projekt
przekazywane są organizacji. Po zakończonym działaniu
organizacja musi się rozliczyć z tego, jak wykorzystała te
środki. Ten schemat jest zazwyczaj zachowany.
Im większe środki dzielone są w konkursach grantowych, tym ciężej je pozyskać. Konkurencja jest większa
i częściej trzeba się z nią liczyć. Zdarza się także, że nie
mamy pewności co do kwalifikacji osób, które je oceniają;
nie wiemy, jakie mają doświadczenie w pracy w NGO,
wykształcenie, znajomość branżowego języka. Musimy
mieć świadomość, że często na konkursy ogólnopolskie spływa kilkaset wniosków grantowych, a dofinan-

sowanie otrzymuje tylko kilkanaście bądź kilkadziesiąt.
Osobom oceniającym wnioski ciężko jest na podstawie
kilku stron tekstu wyrobić sobie zdanie, czy jest to działanie warte dofinansowania. W takich wypadkach nieuchronnie powstaje sytuacja pewnej loterii grantowej.
Z kolei na poziomie lokalnym, gdzie środki dzielone są
relatywnie mniejsze, oczywiste jest to, że wpływa mniej
wniosków. Osoby oceniające te wnioski bardzo często
wiedzą dokładnie, jaki poziom realizacji zadania organizacja zapewnia i czy przedstawiony opis będzie miał
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Niestety, w takich
przypadkach mamy także do czynienia z sympatiami
i antypatiami. Nie ma jednego, idealnego systemu
podziału grantów.
Środki publiczne pochodzące z polskiego budżetu
(rządowego i samorządowego) są dzielone na zasadach
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkursy grantowe noszą w tym
wypadku nazwę otwartych konkursów ofert.
Środki prywatnych fundacji są dzielone na zasadach
określonych przez te fundacje. Bardzo często fundacje te
rozbudowują procedurę grantową o elementy pozwalające najlepiej i najpełniej ocenić aplikującą organizację
i jej projekt. Doskonałym przykładem jest tu procedura
Fundacji im. Stefana Batorego. Oprócz samego wniosku

sensie największy w naszym kraju eksperyment z demokracją bezpośrednią.
Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego znajdziemy na stronie
Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej – www.pozytek.gov.pl. Co roku do
15 grudnia jest tam publikowana lista organizacji, które
będzie można wskazać w swoim zeznaniu podatkowym
jako otrzymujące 1%. Jeśli będziemy chcieli przekazać
1%, tam powinniśmy szukać odpowiedniej organizacji.
Przychody z tzw. „1 procenta” – z roku na rok 1 proSama procedura 1% jest wręcz banalnie prosta.
cent podatku dochodowego od osób fizycznych staje W odpowiednim formularzu podatkowym, w odposię istotniejszym źródłem utrzymania polskich organiza- wiednim polu, należy wpisać numer KRS organizacji
cji. Jest to dosłownie 1% płaconego przez nas podatku oraz kwotę maksymalnie równą 1% płaconego przez
dochodowego. Pieniądze te powinny trafić na konto nas podatku. Resztę załatwia już nasz urząd skarbowy.
państwa. Jednakże daje ono nam możliwość zdecydowania, co stanie się z tymi pieniędzmi. Czy zasilą one
Uwaga! 1% stał się ważnym źródłem utrzymania
ogólną pulę środków i zostaną przeznaczone np. na
dla wielu organizacji. W większości są to duże, bogate
organizacje dysponujące środkami na drogie kampawojnę w Afganistanie, czy też my zdecydujemy, że pienie medialne. Dlatego też zachęcamy do uważnego
niądze te trafią do organizacji posiadającej status OPP
i zostaną przez nią wydane na realizację celu społecznie
przyjrzenia się lokalnym organizacjom z własnego
użytecznego.
podwórka. Być może lepiej przekazać środki małej
Jak widzimy, 1% nie jest darowizną z naszej strony na
organizacji pracującej w naszej miejscowości niż dużej,
rzecz organizacji! Jest to możliwość wskazania państwu,
mieszczącej się najczęściej w Warszawie.
na co ma ono przeznaczyć środki. Jest to w pewnym
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o grant w procedurze tej spisuje się wstępny list intencyjny oraz przeprowadza się spotkanie z organizacją.
Środki unijne dzielone są na zasadach właściwych dla
poszczególnych konkursów i funduszy. Zazwyczaj to te
konkursy są obciążone znaczną ilością barier administracyjnych i proceduralnych. Myśląc o tych środkach, warto
znaleźć kurs pisania wniosków o środki z UE. Doskonałym
źródłem informacji na temat tego typu szkoleń będzie
portal ngo.pl

Siedziba

Viii

salki w szkołach), poszukuje swojego miejsca na stałe.
Jeśli nie ma odpowiednich funduszy (i często potrzeb)
na funkcjonujące na co dzień biuro, szuka się kąta u innej
organizacji, szkoły, uczelni czy instytucji kultury. Ważne,
by wcześniej omówić zasady korzystania z, jakby nie było,
nieswojej przestrzeni. Zabezpieczy to nas przed ewentualnymi nieporozumieniami czy konfliktami. Bardzo
często z tej samej przestrzeni w różnym stopniu i o różnych porach dnia i tygodnia korzystają także inne organizacje. Dlatego przestrzeganie wcześniej ustalonych
reguł jest niezwykle istotne. Zarówno dla organizacji,
która korzysta z gościny, jak i tej, która tej gościny udziela,
dobrym rozwiązaniem jest przeznaczenie na spotkania
konkretnej przestrzeni, wydzielenie szafki na dokumenty,
omówienie zasad korzystania z przydatnych sprzętów,
obsługi kuchni (czy innego miejsca, w którym można
przygotować kawę czy herbatę), czy spraw związanych
ze sprzątaniem. Dobrze jest także wyznaczyć osobę,
która odpowiada za kontakty z gospodarzami i w razie
jakichkolwiek zmian (np. brak możliwości spotkania się
w siedzibie) jest tą, która poinformuje resztę zespołu.

Kiedy zakładamy organizację, siedziba nie odgrywa istotnej roli, zwłaszcza wtedy kiedy nie planujemy od razu
jakiejś zorganizowanej, codziennej pracy. Formalnymi
wymogami są jedynie: podanie obszaru działania
(zazwyczaj obszar województwa lub cały kraj), nazwy
miejscowości, w której mieści się organizacja (bez podawania dokładnego adresu), oraz wyznaczenie adresu
do kontaktu (może to być mieszkanie prywatne bądź
np. sekretariat zaprzyjaźnionej szkoły). Z czasem jednak, wraz z rozwojem organizacji, posiadanie siedziby
staje się coraz bardziej istotne. Nasza siedziba staje się
jej wizytówką. Bardzo często od razu po wejściu do biura
NGO widać, jaki to typ organizacji, jaka panuje struktura
i kultura. Czy jest to bardziej biuro typowego projektu
unijnego ze ścisłą strukturą i podziałem obowiązków,
czy też miejsce spotkań ludzi oddających się swojej pasji
w mocno nieszablonowy sposób?
Z posiadaniem siedziby wiąże się sporo obowiązków,
w tym ten najcięższy – obowiązek opłacania czynszu
i opłat eksploatacyjnych. Wiele młodych organizacji po Organizacje, które z racji posiadanych funduszy stać na
pierwszym etapie, kiedy spotkania mogą odbywać się siedzibę, muszą także spełnić kilka formalnych wymogów –
niemalże wszędzie (prywatne mieszkania, kawiarnie, przede wszystkim podpisać umowę najmu, a następnie

Dlaczego warto posiadać własne miejsce? Poza względami prestiżowymi, organizacja, która ma swoje biuro,
ma zdecydowanie większą szansę na szybszy rozwój.
Miejsce, do którego w każdym momencie można przyjść
się spotkać, popracować, w którym można przyjąć gości,
zorganizować szkolenie czy niewielkie spotkanie, jest
olbrzymią siłą napędową organizacji. Poza tym odpada

problem z przechowywaniem dokumentów, sprzętu,
książek – wszystko jest na miejscu.
Własna siedziba, zwłaszcza taka, którą się zdobyło,
odnowiło, wyposażyło, jest doskonałym spoiwem dla
całego zespołu. Buduje to niewidzialną, lecz niezwykle
istotną więź.
Jest jeszcze jedna, obecnie często spotykana sytuacja.
Nieposiadająca stałej siedziby organizacja stara się
o grant na realizację danego projektu. Kiedy go dostaje,
jej siedzibą staje się to miejsce, w którym dany projekt
jest realizowany. To rozwiązanie ma jedną zasadniczą
wadę – po zakończeniu projektu problem braku siedziby
pojawia się znowu, a organizacja znajduje się w pozycji
wyjściowej.

VIII Siedziba

umowy z dostarczycielami usług telefonicznych, internetowych, prądu, gazu itp. Warto o tym pamiętać, gdyż,
mimo że zajmuje to sporo czasu, konsekwencje niedopełnienia tych obowiązków mogą być bolesne (np. brak
internetu).
Istnieją także organizacje posiadające własną siedzibę, którą w pewnym momencie kupiły (bądź otrzymały jako darowiznę czy spadek), jednak są to przypadki
niezwykle rzadkie.
Częstym modelem funkcjonującym w wielu polskich
miastach jest przyznawanie organizacjom pozarządowym miejsca przez władze miasta/gminy za darmo lub
na bardzo preferencyjnych warunkach. Często, tak jak np.
w Warszawie czy Białymstoku, jest to osobny budynek.
Niestety w Lublinie organizacje wciąż nie mogą cieszyć
się takim wsparciem.

Wykorzystanie internetu

IX
Niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, z internetu
korzystać musimy. Coraz częściej zdarza się, że organizacja, która nie istnieje w sieci, nie jest traktowana poważnie albo jest wręcz pomijana, niezauważana, niezapraszana na spotkania, konferencje czy konsultacje.
Wykorzystanie mobilności internetu nie ogranicza się
jedynie do stworzenia strony internetowej. Obecnie to
cała gama narzędzi, systemów, komunikatorów, portali,
które z jednej strony udostępniają efekty naszej pracy
innym, promują nasze przesłanie, pozwalają dzielić się
ważnymi dla nas treściami, z drugiej jednak wymagają
coraz więcej czasu, wiedzy, zaangażowania. Warto pamiętać o tym, że z im większej ilości narzędzi korzystamy, tym
mamy więcej żmudnej, codziennej pracy. Dlatego może
lepiej zrezygnować z obecności na kolejnym portalu
społecznościowym, by mieć więcej czasu na rzetelne
uzupełnianie tego podstawowego.
Innym, często pomijanym aspektem w rozmowach
na temat wykorzystania sieci, jest pozostawianie po
sobie internetowych śmieci. Warto zadbać o to, żeby
po zakończonym działaniu posprzątać także przestrzeń
w internecie.

Przykład Zaczynamy tworzyć organizację.
Koleżanka oferuje nam zrobienie prostej strony
internetowej. Po pewnym czasie decydujemy się na
opłacenie profesjonalnej firmy, która stworzy dla nas
nowoczesny portal. Cieszymy się nowym cudeńkiem,
jednak zapominamy o pierwszej stronie. Wyszukiwarki
wciąż przekierowują na ten stary adres, a osoby, które
nas nie znają, nie wiedzą, o co chodzi. Podobnie jest
ze zrealizowanymi projektami. Zostają niedokończone,
nieuzupełnione; po pewnym czasie, nieopłacane
domeny są wyłączane, ale treść pozostaje, i wyszukiwarki wciąż kierują ludzi do strzępów informacji.
1. Strona organizacji Stronę internetową mieć
trzeba. Bez niej, coraz częściej, będziemy niezauważani
i traktowani niepoważnie.
Mimo że założenie prostej strony internetowej obecnie jest coraz prostsze, warto wcześniej zadać sobie kilka
pytań. Przede wszystkim – po co nam ta strona?
Jeśli nie jesteśmy organizacją, która dzień w dzień ma
coś do oznajmienia światu, a jedynie taką, która pracuje
w wąskim zakresie, np. zaspokajając zainteresowania
swoich członków, strona nie musi być skomplikowana.
Wystarczy wykorzystanie prostego szablonu. Jeśli jednak
ma to być tętniąca życiem, interaktywna i multimedialna

Posiadanie stworzonej od podstaw własnej strony
internetowej
Plusy:
+ możliwość precyzyjnego zaprojektowania wszelkich
przydatnych dla nas rozwiązań,

+ pewność zachowania całego zgromadzonego
dorobku,
+ opieka informatyka, który zna stronę,
+ możliwość wprowadzania dowolnych poprawek.
Minusy:
– konieczność dogłębnego przemyślenia tego, co jest
nam potrzebne, zarówno obecnie, jak i w przyszłości,
co może być problemem zwłaszcza na początku rozwoju organizacji,
– cena,
– konieczność stałej współpracy z informatykiem (np.
w przypadku chęci wprowadzenia zmian).
Kolejną kwestią jest wybór i zakup domeny internetowej.
Mimo że obecnie można założyć darmową stronę internetową na wielu serwerach, warto pomyśleć o tym, by
wykupić właściwą dla własnej organizacji. Polskie organizacje pozarządowe zazwyczaj korzystają z domeny z końcówką org.pl. Warto zadbać o to, by adres strony był łatwy
do zapamiętania i wpisania. Domena nie musi składać
się z pełnej nazwy naszej organizacji, nie zawsze musi
to być skrót (wiele popularnych skrótów już dawno jest
zarezerwowanych). Nazwa domeny może kojarzyć się
np. z naszym podstawowym obszarem działania, misją
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platforma komunikacyjna – wtedy warto w nią zainwestować nieco czasu i pieniędzy. A przede wszystkim
dokładnie przeanalizować to, czego potrzebujemy.
Innym pytaniem jest to, czy w naszym gronie jest
osoba, która na co dzień będzie tę stronę obsługiwała.
Jeśli nie ma, to nie warto tworzyć zaawansowanej informatycznie struktury, z obszernymi działami. Lepiej mieć prostą stronę z podstawowymi, rzadko zmienianymi, informacjami (dane kontaktowe, podstawowe założenia, opis
zespołu), niż nieaktualnego informatycznego olbrzyma.
Na tym etapie warto podjąć decyzję, czy korzystamy
z gotowego szablonu, który po uzupełnieniu w niezbędne
treści, niemalże od razu może stać się naszą stroną internetową, czy też wybieramy rozwiązanie droższe i wymagające więcej pracy z naszej strony, czyli stworzenie strony
od podstaw. Zazwyczaj to drugie rozwiązanie wymaga
zatrudnienia informatyka (a więc i poniesienia dodatkowych kosztów; stworzenie CMS i projektu graficznego to
wydatek rzędu kilku tysięcy złotych).
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czy być innym słowem-kluczem. Przykładem może być
portal adresowany dla cudzoziemców mieszkających
w Lublinie o nazwie hello.lublin.pl
Posiadanie własnej domeny ma jeszcze jeden pozytywny aspekt. Dzięki niej uzyskujemy spójność w naszym
wizerunku, tym bardziej że posiadając domenę, możemy
wykorzystywać adresy mailowe o tej samej końcówce.
Tworząc stronę internetową, będziemy potrzebować
także przestrzeni w sieci, w której ją umieścimy, czyli
miejsca na serwerze FTP.
Koszt posiadania strony internetowej, po kończącym
się zazwyczaj promocyjnym pierwszym roku (wtedy
wszystko dostajemy za symboliczną złotówkę), to średnio ok. 200–300 zł (domena plus powierzchnia na serwerze).

Coraz częściej organizacje, tak jak jej członkowie,
przenoszą swoją aktywność do tych portali. A portale
z przyjemnością im to umożliwiają, tworząc coraz nowsze
udogodnienia.
Mimo niezwykłych możliwości w docieraniu do
nowych odbiorców naszych ideii, łatwości korzystania,
mody oraz coraz nowszych udogodnień, sugerujemy
zachowanie lekkiej wstrzemięźliwości i nieograniczania
swojej aktywności w sieci jedynie do omawianych portali. To nasza strona powinna być głównym miejscem
gromadzenia informacji o naszych działaniach, a portal
jedynie jego atrakcyjnym wsparciem.
Jednym z ciekawszych portali tego typu jest Twetter
(twitter.com). Serwis ten umożliwia przesyłanie krótkich
wiadomości o długości SMS-a. To idealne rozwiązanie dla
organizacji lubiących obwieszczać coś światu. I idealne
2. PortAle SPołecZNościoWe Portale społeczno- rozwiązanie dla osób, które lubią czuć się wyróżnione
ściowe robią zawrotną karierę. Jeszcze kilka lat temu otrzymywaniem takowych „twettów”.
podstawowym miejscem w sieci, na które się zaglądało,
były strony internetowe. Obecnie dominują Facebook Posiadanie przez organizację profilu na portalu spo(facebook.com), polska NaszaKlasa (nk.pl) oraz Google+ łecznościowym
(gogle.com/+). Zasada ich działania jest podobna – Plusy:
w jednym miejscu mamy znajomych, swoje notatki (które + bardzo prosta możliwość gromadzenia sympatyków,
puszczamy w świat), zdjęcia, nagrania, linki, wideo, gry, + łatwy dostęp naszego przesłania do wszystkich znasieci, aplikacje, reklamy i wiele innych.
jomych czy sympatyków,

Minusy:
– ograniczenia w dostępie do naszej oferty dla osób
niekorzystających z portali społecznościowych,
– zagrożenie wynikające z usunięcia naszego profilu,
– konieczność dublowania pracy (uzupełnianie własnej
strony i profilu).

dokumenty internetowe (tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itp). Dzięki nim możemy całym zespołem, jednocześnie, pracować nad danym dokumentem.
Pisząc projekt, nie trzeba już ustalać, kto komu i w jakiej
kolejności wyśle tekst do poprawek. Teraz można zrobić to w dowolnym momencie z każdego komputera
podłączonego do sieci na świecie. Dodatkowo, w czasie
rzeczywistym możemy komentować to, co piszemy na
czacie. Przykładem takiego rozwiązania jest www.docs.
google.com
kalendarz. Zasada działania jest podobna do dokumentów. Wszyscy do tego upoważnieni mogą umieszczać
w nim wydarzenia – w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca. Co ważne, taki kalendarz możemy także
„wkleić” na naszą stronę internetową, dzięki czemu
o naszych planach, akcjach, spotkaniach będą wiedzieć od razu wszyscy odwiedzający naszą witrynę.
Przykładem takiego rozwiązania jest www.google.com/
calendar

3. iNforMAtycZNe NArZędZiA WSPoMAGAjące
ZArZądZANie Obecnie wiele firm oferuje systemy,
rozwiązania informatyczne w niezwykle wydajny sposób wspierające pracę ludzi, zwłaszcza tych pracujących
zespołowo. To idealna pomoc dla organizacji pozarządowych. Głównym dostarczycielem takich, w dodatku
darmowych, usług jest firma Google. Oczywiście są także
inne, jednak z racji jej popularności poniżej skupimy się Grupy dyskusyjne/fora. Jedno z częściej używanych
na rozwiązaniach przede wszystkim tej firmy.
rozwiązań wspierających codzienną komunikację. To
miejsce, w którym możemy prowadzić dyskusje, zapisywać wypracowane rozwiązania i komentować. Można to
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+ prosty system zarządzania treścią (możliwość wprowadzania zmian przez wiele osób równocześnie),
+ nie musimy się przejmować ilością pobrań naszych
zdjęć czy filmów; na prywatnej stronie jesteśmy
ograniczeni ilością danych, po przekroczeniu której
musimy dodatkowo płacić.
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robić na wiele sposobów – przez automatyczne rozsyłanie maili do wszystkich użytkowników grupy, przesyłanie
skrótów takich dyskusji bądź ograniczając się jedynie do
miejsca na stronie grupy. Przykładem takiego rozwiązania jest www.groups.google.com

dzielenie się naszymi zdjęciami ze światem bądź precyzyjnie wybraną grupą odbiorców. Przykładem takiego
rozwiązania jest www.picasa.google.com

Filmy. Analogicznie do galerii. Na takie portale możemy
wgrywać swoje filmy. Plusem jest to, że nie musimy się
Ankieta internetowa. To rozwiązanie idealnie spraw- przejmować transferem (w przeciwieństwie do naszej
dzające się przy organizowaniu jakichkolwiek spotkań. strony internetowej), im większy, tym lepiej (za zbyt duży
Wpisujemy potencjalne daty, wysyłamy zaproszonym transfer na własnej stronie musimy płacić).  Przykładem
osobom linka, tak by mogły wpisać swoje preferencje i… takiego rozwiązania jest www.youtube.com
otrzymujemy optymalny termin. Wcześniej wymagało
to obdzwonienia np. kilkudziesięciu osób i żmudnych Mapa. Oprócz oczywistego zastosowania, mapa może
ustaleń każdego terminu. Przykładem takiego rozwią- dostarczyć nam możliwości pokazania światu np. trasy
naszego rowerowego rajdu lub miejsc, które odwiedzizania jest www.doodle.com
liśmy. A w połączeniu z coraz lepszej jakości zdjęciami
Blog/fotoblog/wideoblog. To coraz popularniejsze z satelity to już całkiem sporo. Dodatkowo dochodzi
miejsce pozwalające dzielić się z innymi swoimi prze- możliwość użycia wybranej mapy bezpśrednio na naszej
myśleniami, zdjęciami/filmami. Niektóre organizacje stronie. Przykładem takiego rozwiązania jest www.maps.
zamiast klasycznych stron internetowych wybierają wła- google.com
śnie blogi. Przykładem takiego rozwiązania jest www.
blogger.com
Komunikatory. Czasy gadu‑gadu powoli odchodzą do
przeszłości. Teraz prawie każdy profil społecznościowy
Galeria. Fotografia analogowa odeszła do lamusa. czy inne internetowe narzędzie posiada własny komuObecnie wszyscy robią zdjęcia i trzymają je na dyskach nikator. Mimo to korzystanie z bezpłatnych komunikakomputerów. Internetowe galerie umożliwiają nam łatwe torów to doskonałe narzędzie wspomagające codzienną

Uwaga! Korzystanie z popularnych, zazwyczaj darmowych serwisów, portali, narażone jest na jedną,
niezwykle niebezpieczną przypadłość. Treści, które
tam gromadzimy, nie są w żaden sposób chronione,
katalogowane czy zapisywane. W przypadku gdy
prywatny właściciel danego portalu zdecyduje się
na zamknięcie strony – możemy z dnia na dzień stracić
całą dokumentację.
Innym niebezpieczeństwem jest to, że nasz profil
może zostać nagle usunięty z danego serwisu, np.
za naruszenie regulaminu (co czasami dzieje się bez
naszej złej intencji). Wtedy również nie mamy żadnych szans na odzyskanie zgromadzonych materiałów
(zdjęć, klipów wideo, linków, wpisów) i kontaktów.
W przypadku niektórych popularnych serwisów
społecznościowych administratorzy, którzy dostaną
jakąkolwiek skargę, wolą do razu zlikwidować podejrzany profil, niż prowadzić długotrwałe i pracochłonne

dochodzenie, kto miał rację. A my zawsze możemy
paść ofiarą takiego nieuzasadnionego działania.
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pracę – te tekstowe umożliwiają natychmiastowe przekazanie drobnej wiadomości, przesłanie linku (bez
konieczności pisania maili), głosowe zaś są doskonałym narzędziem do prowadzenia konferencji z wieloma
osobami równocześnie. Przykładem takiego rozwiązania
jest www.skype.com czy www.gadu‑gadu.pl

Organizacja pożytku publicznego

X
Po dwóch latach działalności nasza organizacja może
starać się o status organizacji pożytku publicznego
(OPP). Możliwość taką wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Można
go uzyskać, składając wniosek do Krajowego Rejestru
Sądowego i spełniając kilka kryteriów. Generalnie, status
OPP (skrót ten jest powszechnie stosowany) potwierdza
szczególną wagę działań podejmowanych przez organizację dla społeczeństwa. Organizacja posiadająca status
OPP otrzymuje kilka przywilejów, m.in. ma możliwość
zbierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
jednak równocześnie zobowiązuje się bardziej rygorystycznie przestrzegać obowiązek przejrzystości swoich
działań.

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. W ustępie tym mamy
wymienione organizacje, które spełniając powyższe
warunki, są wyłączone z polskiej definicji organizacji
pozarządowych: partie polityczne, związki zawodowe
i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,
fundacje utworzone przez partie polityczne,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła
katolickiego, innych Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które: nie
działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Kto może uzyskać status organizacji pożytku publicznego? Poza szeroko omawianymi w tym opracowaniu
stowarzyszeniami i fundacjami status OPP mogą uzyskać:
– inne niż stowarzyszenia i fundacje organizacje pozarządowe mieszczące się w definicji art. 3 ust. 2 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status
organizacji pożytku publicznego? Organizacją
czyli:
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pożytku publicznego może być podmiot wymieniony
powinowactwa lub podległości służbowej,
w powyższym punkcie, jeśli spełnia łącznie następujące
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przewymagania:
stępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicz– prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz
nego, lub przestępstwo skarbowe,
ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów,
c) mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji
w takim organie, zwrot uzasadnionych koszpod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze
tów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżwzględu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa;
szej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
– jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to wyłącznie
w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego;
rok poprzedni;
– nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na – członkowie organu zarządzającego nie byli skazani
działalność na rzecz ogółu społeczności lub określoprawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
nej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta
ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo
skarbowe;
jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do spo- – statut lub inne akty wewnętrzne zabraniają:
łeczeństwa;
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobo– ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru,
wiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników
odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli
organów oraz pracownicy organizacji pozostają
lub nadzoru:
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowacani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
twa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
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są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
W przypadku stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz grupy, która jest wyodrębniona ze względu
na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną
w stosunku do społeczeństwa, działalność ta nie może
być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Dodatkowym wymogiem formalnym uzyskania statusu OPP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.
Procedura uzyskiwania statusu organizacji pożytku
publicznego Aby uzyskać statut OPP, musimy złożyć
do właściwego dla nas Krajowego Rejestru Sądowego
odpowiedni wniosek. Podstawą wniosku jest formularz
KRS‑Z20, którego obowiązkowym załącznikiem jest
KRS‑W-OPP. Jeśli uzyskanie statusu OPP wymaga zmian
w statucie, nie zapomnijmy ich wskazać w formularzu
KRS‑Z20. Za pomocą drugiego z wymienionych tu formularzy określamy przedmiot naszej działalności statutowej, posługując się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
W skrócie, każdy rodzaj działalności w naszym kraju ma
przypisany określony numer w PKD. Starając się o OPP,
musimy skatalogować to, co robimy, za pomocą tych
numerów. Jednocześnie powinniśmy także wskazać, czy
dana działalność pożytku publicznego jest prowadzona
jako odpłatna czy nieodpłatna. Czym są i czym się różnią
te dwa rodzaje działalności, przeczytamy w rozdziale
VII. Pamiętajmy, że możemy prowadzić jednocześnie
taką samą działalność odpłatną i nieodpłatną. Zakres
działalności odpłatnej nie może pokrywać się z naszą
działalnością gospodarczą (o ile w ogóle ją prowadzimy).

dator bądź rada fundatorów. Może być to także zarząd.
Jest to uzależnione od zapisów statutowych. Do wniosku o nadanie statusu OPP powinna zostać dołączona
odpowiednia uchwała odpowiednich władz organizacji.
Powyższa procedura w KRS jest zwolniona z wszelkich opłat. Sąd ma 7 dni na odpowiedź na nasz wniosek.
Przywileje związane z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego Pierwszym przywilejem po
uzyskaniu statusu OPP, wymienionym w artykule 24.1
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest zwolnienie od:
– podatku dochodowego – o ile dochód przeznaczony
jest na realizację celów statutowych, oraz podatku
od dochodów od inwestowania w zakup Obligacji
Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji
wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także od dochodów przeznaczonych na
nabycie papierów wartościowych lub niebędących
papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d
Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi oraz na nabycie jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych;
– podatku od nieruchomości – zwolnienie całkowite
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Ponadto, do naszego wniosku będziemy musieli dołączyć kilka oświadczeń:
– oświadczenie członków organu kontroli lub nadzoru
o niekaralności oraz niepozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu;
– oświadczenie członków zarządu o niekaralności;
– oświadczenie członków zarządu, że cały dochód
organizacji jest przekazywany na działalność pożytku
publicznego;
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
oświadczenie członków zarządu, że jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej;
– dokumenty potwierdzające, że organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie
przez okres co najmniej 2 lat. Mogą to być raporty
merytoryczne z działalności, sprawozdania finansowe,
dokumentacja prasowa, rekomendacje, poświadczenia itp.
Nie należy zapominać, kto w naszej organizacji podejmuje decyzję o wystąpieniu o status OPP. W przypadku
stowarzyszeń będzie to najprawdopodobniej walne
zebranie członków, o ile statut nie daje wprost takiego
prawa zarządowi. W przypadku fundacji może to być fun-
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może zaistnieć w wypadku przeznaczenia całości
nieruchomości na potrzeby nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. W przypadku prowadzania na całości bądź części nieruchomości odpłatnej
działalności pożytku publicznego ustalono maksymalne stawki podatku, jakie można pobrać od 1 m²
powierzchni użytkowej. Wynoszą one: do 0,39 zł
od 1 m² powierzchni gruntu oraz 6,88 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej w budynkach;
– opłat skarbowych – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego;
– opłat sądowych – nie dotyczy spraw związanych z prowadzoną przez OPP działalnością gospodarczą;
– podatku od czynności cywilnoprawnych: tylko
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku
publicznego.
Paragraf 2 przywołanego powyżej artykułu zezwala,
aby organizacja pożytku publicznego nabywała na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
Ponadto OPP mogą do zbiórek publicznych angażować małoletnich od 16. roku życia (pod opieką osób
dorosłych). Mogą w nich także wykonywać pracę osoby
skierowane do odbycia służby zastępczej.

30 maja 2011 r. opublikowano Rozporządzenie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu
postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii
i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku
publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Jest to realizacja delegacji ustawowej z artykułu
26 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie to było oczekiwane przez OPP
od wielu lat. W chwili tworzenia publikacji nie do końca
jasne było, jak będą realizowane zapisy rozporządzenia.
Stanowi ono o tym, że audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej
przez organizacje pożytku publicznego, rozpowszechniane są w:
1) jednym z wybranych przez spółkę „Telewizja Polska –
Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym, czyli
w TVP1, TVP2 lub TVP Info;
2) programach regionalnych spółki „Telewizja Polska –
Spółka Akcyjna”, czyli np. w TVP Lublin;
3) jednym z wybranych przez spółkę „Polskie Radio –
Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym;
4) programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej, czyli np. w Radiu Lublin.
Następnie rozporządzenie obliguje media publiczne

organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej bądź zakupiła za pieniądze
zebrane podczas zbiórki publicznej;
– w przypadku gdy wartość darowanych rzeczy, które
organizacja sprzedaje, przekracza 2 tys. zł, organizacja
musi posiadać dokumentację, dzięki której można
zidentyfikować darczyńcę, a także potwierdzić dokonanie darowizny. Jeśli natomiast sprzedawane są
rzeczy zakupione za pieniądze ze zbiórki publicznej,
to organizacja może skorzystać ze zwolnienia, pod
warunkiem że przedstawi fakturę potwierdzającą
nabycie tych przedmiotów;
– jeśli organizacja mająca status OPP przeprowadza
zbiórkę publiczną w formie charytatywnych SMS‑ów
to opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega ta
kwota, którą organizacja otrzyma od operatora.
1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych
Najlepiej znanym i „spektakularnym” przywilejem OPP
jest możliwość zbierania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie
później niż 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
wykaz organizacji mających status organizacji pożytku
publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego,
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do nadawania m.in. raz w tygodniu na wymienionych
wcześniej antenach audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych w wymiarze czasu nie mniejszym niż 30 minut. Dokument ten mówi także, ile czasu
powinno się przeznaczyć na kampanie informacyjne
o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych na rzecz OPP oraz audycje prezentujące
kampanie społeczne i w jakich porach powinny być one
emitowane. Rozporządzenie to jest niewątpliwie bardzo
dużą zmianą i wszystkie organizacje posiadające status
pożytku publicznego powinny śledzić jego realizację.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług i Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów Ustawy o podatku od towarów
i usług OPP zwolniono z podatku VAT w kilku przypadkach i jest to obwarowane dodatkowymi obostrzeniami:
– żywność przekazana przez producenta na rzecz OPP,
z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej
prowadzonej przez te organizacje, podlega zwolnieniu z podatku VAT. Darczyńca jest zobowiązany prowadzić szczegółową dokumentację potwierdzającą
spełnienie warunków darowizny;
– zwolnienie może też dotyczyć sprzedaży towarów
nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które
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na które podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych może przekazać 1% podatku. Wykaz, o którym
mowa powyżej, zawiera: nazwę i siedzibę oraz numer
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W terminie do
dnia 31 grudnia organizacja pożytku publicznego może
złożyć pisemne zastrzeżenia co do danych zawartych
w wykazie. Zastrzeżenie składa się do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Dotyczą one błędów w nazwie,
adresie czy numerze KRS. Wykaz, poza ustawowym obowiązkiem publikacji w BIP Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, jest zamieszczany na rządowym portalu
pozytek.gov.pl oraz na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Taka praktyka utarła się przez ostatnie
lata i należy tu pochwalić zdroworozsądkowe działania
administracji państwowej.
1% podatku może przekazać każdy płatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych. Robimy to, wskazując
w naszym zeznaniu podatkowym odpowiednią organizację. 1% podatku to kwota maksymalna, jaką możemy
przekazać. Możemy oczywiście przekazać mniej. W chwili
obecnej w zeznaniu wpisujemy tylko kwotę i numer
KRS organizacji. Nie potrzebujemy nazwy, siedziby ani
innych danych. Możemy wskazać konkretny cel, na jaki
przekazujemy 1% naszego podatku przez dopisanie
w dodatkowej rubryce odpowiedniego sformułowania.

Z tą praktyką związane są spore kontrowersje, o których
powiemy na końcu tej części opracowania.
Obowiązki organizacji pożytku publicznego
Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek
w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania
finansowego przekazać sprawozdanie merytoryczne
i finansowe (w wersji papierowej) do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Wysyłamy to sprawozdanie na adres:
Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00–513
Warszawa, z dopiskiem: „Sprawozdania OPP za rok…”.
Ponadto sprawozdanie to należy w tym samym terminie opublikować w internetowej bazie sprawozdań OPP
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.
pozytek.gov.pl
Sprawozdania muszą być przyjęte przez odpowiednie
władze w organizacji (zarząd, walne zebranie członków,
rada fundacji – w zależności od tego, jak stanowi statut)
do końca 6. miesiąca od zakończenia roku podatkowego.
W polskiej praktyce najczęściej jest to 30 czerwca.
Sprawozdanie finansowe OPP jest tym samym sprawozdaniem, jakie składamy do urzędu skarbowego.
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 składamy na
formularzu sprawozdań dla fundacji, niezależnie od tego,
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w jakiej formie działamy. Od roku 2012, kiedy będziemy
składać sprawozdanie za rok 2011, obowiązywać nas
będzie nowy wzór sprawozdania, określony już przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawozdania, o których mowa wcześniej, muszą być
także udostępnione w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty, w tym
poprzez publikację w internecie. Oznacza to, że muszą
być dostępne w formie papierowej w siedzibie organizacji oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej
organizacji.

Współpraca z samorządem

Xi
Jak pokazują badania prowadzone wśród organizacji
pozarządowych, jednym z ich najważniejszych partnerów jest administracja rządowa i samorządowa. Aż
80% organizacji podaje, że ma kontakty z administracją,
a 43% z nich bazuje w swojej działalności na środkach
publicznych. Jednocześnie 86% gmin w Polsce dotuje
organizacje. W 2009 r. przekazały one łącznie 1,243 mld zł
placówkom NGO17. Jak widać, skala współpracy jest
olbrzymia. Podstawą prawną jej prowadzenia jest Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Artykuł 5 ust. 2 ustawy wymienia następujące formy
współpracy:
1) zlecanie organizacjom zadań publicznych,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych doty17 J. Przewłocka, Polskie Organizacje Pozarządowe 2011. Najważniej‑
sze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2010, s. 23.

czących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4
ustawy, z radami działalności pożytku publicznego
(o radach poniżej), w przypadku ich utworzenia,
5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
6) tworzenie umów za wykonanie inicjatywy lokalnej
(o inicjatywie poniżej) na zasadach określonych
w ustawie,
7) tworzenie umów partnerstwa określonych w Ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157,
poz. 1241). Opracowanie nie obejmuje tego punktu.
Powyższy katalog nie jest zamknięty i może być
twórczo rozwijany przez organizacje i administrację.
Szczegóły współpracy na terenie danego samorządu
reguluje program współpracy samorządu z organizacjami. Jest to uchwała organu stanowiącego danego
samorządu (np. Rady Gminy) regulująca współpracę
z organizacjami w danym roku. Na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie samorządy wszystkich szczebli do 30 listopada są zobowiązane
do uchwalenia programu na rok następny. Zakładając
organizację i myśląc o współpracy z samorządem, po
pierwsze, powinniśmy odszukać program współpracy

Warto także wiedzieć, że administracja musi rozliczyć
się z realizacji programu współpracy. Organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do
30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni.
Poniżej przedstawiamy kilka form współpracy, dzieląc
ją na finansową i pozafinansową.
WSPółPrAcA fiNANSoWA
1. Zlecanie organizacjom zadań publicznych Pod tą
formą kryje się przekazywanie środków finansowych
na realizację konkretnych działań przez organizacje.
Generalnie współpraca ta może mieć dwa warianty:
powierzenie i wspieranie. Powierzenie oznacza, że samorząd przekazuje organizacji do realizacji jakieś działanie wraz ze środkami finansowymi, które pokryją 100%
jego kosztów. Wsparcie natomiast oznacza, że samorząd
wspiera w jakimś stopniu realizację zadania przez organizację. Może być ono na różnym poziomie.
Aby wesprzeć bądź przekazać zadanie organizacji
wraz ze środkami finansowymi, samorząd musi ogłosić otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie o konkursie znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie

XI Współpraca z samorządem

obowiązujący na danym terenie. Znajdziemy go w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego
samorządu. Możemy zapytać o ten dokument również
w odpowiednim urzędzie gminy, powiatowym bądź
marszałkowskim.
Ustawa reguluje także minimalny zakres treści programu. Artykuł 5a, ust. 4 mówi, że program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy,
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2,
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres realizacji programu,
7) sposób realizacji programu,
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację
programu,
9) sposób oceny realizacji programu,
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji,
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
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organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń (zazwyczaj tablica ogłoszeń w urzędzie) i na stronie internetowej organu administracji. Od dnia wywieszenia ogłoszenia organizacja ma
co najmniej 21 dni na złożenie swojej oferty. Wzór oferty
w całym kraju jest jeden. Określiło go Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. W momencie gdy już złożymy naszą ofertę, organ administracji,
który ogłosił konkurs, przystępuje do oceny. Ocena jest
prowadzona przez komisję. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji oraz organizacji. W pewnych
sytuacjach może zdarzyć się, że w komisji nie będzie
przedstawicieli organizacji. Nastąpi to wtedy, gdy żadna
organizacja nie zgłosi przedstawicieli do komisji bądź
osoby będą zgłoszone przez organizacje, które wystartowały w konkursie. Ponadto w tej procedurze funkcjonują
wyłączenia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Stosujemy tu przepisy takie same jak dla
pracowników administracji.
Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w ten sam
sposób jak ogłoszenie konkursów.

2. Inicjatywa lokalna Jest to nowa forma współpracy
administracji z organizacjami pozarządowymi. Jak do tej
pory nie mamy zbyt wielu przykładów realizacji zadań
publicznych na jej podstawie. Co ważne, jest to forma,
w której tylko pośrednio uczestniczą organizacje pozarządowe. Są one bowiem, co najwyżej, reprezentantem
grupy obywateli chcących zrealizować wspólnie z administracją jakieś zadanie. W skrócie inicjatywa lokalna polega
na tym, że grupa obywateli dostrzega jakąś sprawę do
załatwienia. Postanawia zwrócić się z wnioskiem o jej
realizację do swojego samorządu. Jednocześnie deklaruje, że jeśli samorząd zgodzi się na zrealizowanie tej
sprawy, to obywatele wniosą tyle i tyle pieniędzy, pracy
społecznej bądź wkład rzeczowy. Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia zadania, jakie mogą być realizowane na podstawie inicjatywy
lokalnej. Są to m.in.: budowa, rozbudowa lub remont
dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego czy ochrona zieleni. Pełny katalog znajdziemy w art. 19 b.

2. Konsultowania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji Jeśli informowanie jest pierwszym krokiem, to konsultowanie jest pójściem dalej. W założeniu
administracja powinna konsultować nie tylko gotowe już
projekty, ale także ich założenia. Konsultacje powinny
odbywać się na jak najwcześniejszym etapie.

3. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym To już trzeci krok we współpracy pozafinansowej. Jeśli system informacji wzajemnej i konsultacji już funkcjonuje, możemy przystąpić do
budowy wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. Szczególnym przykładem takiego ciała jest Rada
Działalności Pożytku Publicznego. Jeśli dojdzie do jej
powołania, musi się ona składać z przedstawicieli władzy
wykonawczej, uchwałodawczej i organizacji. Ważne, że
co najmniej 50% składu Rady musi rekrutować się ze
strony pozarządowej.
Na koniec należy bardzo wyraźnie podkreślić, że
bez dobrego, sprawnego systemu informacji nie będzie
uczciwych konsultacji ani tym bardziej zespołów doradczych i inicjatywnych!
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Współpraca pozafinansowa
1. Wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności Budując relacje organizacji
z samorządem, trzeba przyznać, że ta forma współpracy
jest najważniejsza. Teoretycznie jest też najprostsza i najmniej kosztowna. Wymaga tylko dobrej woli i nie zajmuje
dużo czasu. Niestety jest ona niedoceniana i nierealizowana. Żyjemy w społeczeństwie ograniczonego zaufania.
Przekłada się to na praktykę relacji administracji z organizacjami. Jak zrealizować tę formę współpracy w praktyce?
Organizacje mogłyby raz na miesiąc wysyłać e‑mail do
urzędu z informacją o realizowanych działaniach, a urząd
wysyłać raz na miesiąc informacje o postępach prac
w zaplanowanych inicjatywach organizacji. Jak pokazuje
nasza codzienność, jest to jednak bardzo trudne.

Przydatne publikacje,
strony www, wsparcie
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Profesjonalny menedżer w NGO. Red. Katarzyna
Iwińska. Collegium Civitas Press. Klub Myśli
Społecznej Inicjatywy, 2010. Przewodnik w doskonały sposób porządkujący zagadnienia związane z pracą
w organizacjach pozarządowych.
„Trzeci Sektor”. Kwartalnik wydawany przez fundację
Instytut Spraw Publicznych. Poświęcony w całości problematyce organizacji pozarządowych. Omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem trzeciego sektora w Polsce i prezentuje ciekawe rozwiązania
z zagranicy.
„Poradnik Pozarządowy”. Kwartalnik wydawany przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pismo zawiera reportaże,
prezentuje ciekawe organizacje oraz szuka odpowiedzi
na główne problemy trzeciego sektora.

w ciągu ostatnich 20 lat. Przemiany w globalnej gospodarce związane z procesem globalizacji spowodowały
z kolei wzrost liczby korporacji międzynarodowych.
Obie grupy równolegle odgrywają coraz większą rolę
w kształtowaniu ładu gospodarczego i społecznego,
realizując swoje interesy. W książce skoncentrowano się
na zależnościach pomiędzy organizacjami pozarządowymi a korporacjami międzynarodowymi, ich wzajemnym oddziaływaniu, podstawowych źródłach konfliktów i możliwościach współpracy. Książka zawiera liczne
przykłady w formie case studies, ilustrujące przebieg
konfliktów oraz przypadki współdziałania w praktyce.
Jest to wartościowa pozycja w światowej literaturze ekonomicznej, wyjątkowa na polskim rynku.
Publikacja ta może pomóc menedżerom, aktywistom,
naukowcom i studentom w lepszym zrozumieniu natury,
zasięgu i rozwoju złożonego oddziaływania na siebie
korporacji i organizacji pozarządowych.

Strony internetowe
– www.ngo.pl – najważniejsze miejsce w polskim interMichael Yaziji, Jonathan Doh. Organizacje pozarzą- necie dla każdej organizacji pozarządowej;
dowe a korporacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, – www.ngo.lublin.eu – podstrona portalu Urzędu Miasta
2011. Liczba organizacji pozarządowych o charakte- Lublin dla organizacji pozarządowych.
rze lokalnym lub międzynarodowym znacznie wzrosła

– prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju,
– prowadzenie badań organizacji pozarządowych,
– opracowywanie analiz i raportów dotyczących sektora pozarządowego w Polsce,
– wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
– dostarczanie, upowszechnianie i promowanie nowoczesnych mediów oraz technologii w pracy organizacji pozarządowych,
– opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno
‑prawnych dla osób indywidualnych,
– wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym
zwłaszcza takich grup społecznych, jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci,
kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.
Więcej na www.klon.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego. Statutowym celem
Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy
Środkowo‑Wschodniej – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się
w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju
i społeczności międzynarodowej.
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Pomoc/wsparcie
Stowarzyszenie Klon/Jawor. Celem Stowarzyszenia
Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego,
twórczego i samoorganizującego się społeczeństwa.
Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich przez:
– zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi
ruchami obywatelskimi,
– tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych
oraz innych sposobów przekazywania informacji,
– wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami, w tym
administracji, biznesu i mediów,
– inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz
i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa
obywatelskiego.
Organizacje pozarządowe, które są silne i kompetentne, umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów przez ludzi oraz odpowiadają naturalnej potrzebie
samorealizacji i przez to wpływają na poprawę jakości
życia całego społeczeństwa.
Główne kierunki działań Stowarzyszenia Klon/Jawor:
– wspieranie i promowanie działalności organizacji
pozarządowych,

76

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
– poprawa jakości polskiej demokracji
Wspieranie inicjatywy służącej zwiększaniu partycypacji
obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działanie na rzecz
przejrzystości życia publicznego i upowszechniania
społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji
publicznych. Dążenie do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania
i wdrażania działań publicznych.
– wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu
publicznym
Wspieranie rozwój organizacji i koalicji pozarządowych
działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążenie do
profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie
działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali
ich oddziaływania na sferę publiczną.
– rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
Działanie na rzecz zbliżenia państw Unii Europejskiej
z krajami położonymi od niej na wschód, przede wszystkim z Ukrainą i Białorusią. Wspieranie działania sprzyjających wymianie między krajami Europy Środkowo
‑Wschodniej doświadczeń związanych z procesami

przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa
obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążenie do zwiększenia roli polskich organizacji
pozarządowych na arenie międzynarodowej.
Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez
organizacje pozarządowe (ok. 300–400 rocznie). Fundacja
realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie
instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty,
warsztaty i spotkania oraz wydaje publikacje. W ramach
swojej działalności Fundacja współpracuje z różnymi
instytucjami z kraju i z zagranicy.
W swojej działalności Fundacja:
– jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych,
– nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu
ich podstawowych obowiązków,
– odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie
przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne
w naszym życiu społecznym,
– przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.
Więcej na www.batory.org.pl
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Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji
Celem Sieci SPLOT jest wspieranie budowy społeczeń- Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa
stwa obywatelskiego.
i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.
Więcej na www.siecsplot.pl
Realizowane projekty:
– Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” – Fundacja Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych
celem projektu jest umożliwienie stabilnego rozwoju „Stocznia”. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
podmiotom ekonomii społecznej przez wypraco- „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego
wanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego
społecznej w Polsce, a także trwała poprawa jego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skuteczdziałania (w szczególności tej jego części, która zwią- nych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obyzana jest z organizacjami pozarządowymi) poprzez watelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za
szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypra- cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych
cowanych w ramach projektu;
środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywi– stabilizacja finansowa i rozwój Sieci SPLOT – celem dualne interesy angażowania się w sprawy publiczne.
projektu jest rozszerzenie zakresu pomocy świadczoSzczególnie ważne w działaniach Fundacji jest
nej przez ośrodki Sieci SPLOT, wypracowanie modeli wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami:
„dobrych praktyk” w zakresie zarządzania finansami badaczami‑akademikami oraz aktywistami społecznymi,
w organizacjach pozarządowych;
działającymi także w organizacjach pozarządowych.
– EURO‑NGO – celem projektu jest przygotowanie speDziałania podejmowane przez „Stocznię” koncentrują
cjalistów z zakresu funduszy europejskich na terenie się wokół trzech kluczowych zagadnień: rozwoju wspólwszystkich województw do współpracy z organiza- not lokalnych, innowacji społecznych oraz partycypacji
obywatelskiej. „Stocznia” chce być pomocna w budowacjami pozarządowymi.
niu i uzupełnianiu wiedzy na temat społecznych wymia-
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– propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych;
– tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
– prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządoistotnych dla środowiska organizacji pozarządowych
wych. Cele:
i przestrzegania ich przez wszystkie zainteresowane
strony;
– rozwijanie współpracy i standardów działania oraz
budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora, – zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego
– rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych
sektora z administracją publiczną, szczególnie tych,
w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji,
które są istotne dla praktycznej realizacji zasady
– kształtowanie sprzyjających postaw społecznych
pomocniczości;
wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego – zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla orgawizerunku.
nizacji pozarządowych;
– inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego
Zadania:
– tworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę
wizerunku trzeciego sektora;
przestrzegania przez organizacje członkowskie – przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad
– prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności
Działania Organizacji Pozarządowych;
obywatelskiej;
– zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji – rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne;
pozarządowych;
– wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządorów aktywności lokalnej i rozwoju lokalnego. Chce także
być miejscem debaty o znaczeniu, naturze i warunkach
sprzyjających rozwojowi innowacji społecznych. Ma
ponadto ambicję, by stać się jednym z inicjatorów szerszej
refleksji o istocie i metodach partycypacji obywatelskiej.
Więcej na www.stocznia.org.pl

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
b) wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych
z administracją rządową i samorządową,
d) wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego,
e) promowanie działań samopomocowych,
f ) tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Ośrodek skupia się na następujących obszarach:
– informacja i promocja,
– poradnictwo i doradztwo,
– szkolenia (m.in. aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO; tworzenie, realizacja i rozliczanie
projektów; budowanie partnerstw; rzecznictwo trzeciego sektora; budowanie wizerunku i standardów
pracy NGO),
Lubelski Ośrodek Samopomocy. Misją jest wszech- – integracja trzeciego sektora i współpraca z samorządem,
stronne wspieranie aktywności społecznej obywateli
i organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomo- – wsparcie dla organizacji pożytku publicznego,
– media obywatelskie,
cowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich).
– wydawanie „Czasopisma Samopomocy Społecznej
LOS”,
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wych w procesie partycypacji społecznej, w szczególności w monitorowaniu i podejmowaniu decyzji
w zakresie wdrażania w Polsce Funduszy Europejskich,
a zwłaszcza:
a) wsparcie pozarządowych członków Komitetów
Monitorujących,
b) śledzenie działań pozarządowych członków
Komitetów Monitorujących,
c) informowanie na temat zasad działania Komitetów
i promowanie ich działalności przez publikacje
i portal internetowy,
d) formułowanie stanowisk OFOP w odniesieniu do
procedur i dokumentów dokumentacji dotyczącej wdrażania FE,
e) prowadzenie prac analitycznych i badawczych
związanych z pracą Komitetów i działaniami pozarządowych członków.
Więcej na www.ofop.eu
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– tworzenie i umacnianie Punktów Partnerów
Lokalnych LOS na terenie woj. lubelskiego,
– prowadzenie poradnictwa prawnego (bezpłatne
poradnictwo dla organizacji pozarządowych oraz
dla osób fizycznych),
– opracowywanie i wydawanie raportów związanych
z działalnością trzeciego sektora.
Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa
oraz posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Więcej na www.los.lublin.pl

ZAłącZNiki:
1) Przykładowy statut stowarzyszenia.
2) Przykładowy statut fundacji.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Homo
Faber, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się
skróconą nazwą w brzmieniu: Homo Faber.

Art. 6.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim
na pracy społecznej członków/członkiń. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników/pracownice.

Art. 2.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla budowania otwartości i tolerancji w społeczeństwie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin. Terenem
działania jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 7.
Stowarzyszenie realizuje politykę równości płci, uznając ją jako zasadę w podejmowaniu i realizacji działań,
a także poprzez włączanie kobiet i mężczyzn w proces
podejmowania decyzji, dążąc do zrównoważonej reprezentacji w organach Stowarzyszenia.

Art. 3.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może Rozdział II
działać na terenie innych państw z poszanowaniem tam- CELE I METODY DZIAŁANIA
tejszego prawa.
Art. 8.
Celami Stowarzyszenia są:
a) upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka

Załączniki

StAtut StoWArZySZeNiA hoMo fABer

Art. 4.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.
nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
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oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
b) działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych,
c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
d) działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie,
e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
f ) działania na rzecz mniejszości narodowych,
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych,
i) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
j) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
k) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
l) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek,
ł) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
m) praca na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej
i kulturowej,
n) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.

Art. 9.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) realizowanie programów edukacyjnych,
b) organizowanie: akcji publicznych, konferencji, spotkań,
wystaw, prelekcji,
c) monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka,
d) promocję i organizację wolontariatu,
e) poradnictwo obywatelskie,
f ) publikowanie materiałów informacyjnych, broszur,
poradników,
g) wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne
organizacji pozarządowych,
h) współpracę z administracją publiczną, organizacjami
pozarządowymi oraz wszystkimi innymi organizacjami
i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami
Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności edukacyjnej.
Rozdział III
CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 10.
Członkami/członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby
fizyczne.
Art. 11.
1. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia może zostać
osoba fizyczna, spełniająca warunki zawarte w ustawie

Art. 12.
Członkowie/członkinie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do
władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Pełnię praw członkowskich Stowarzyszenia członkowie
i członkinie nabywają po dwóch latach od przyjęcia do
Stowarzyszenia.
3. Przez pierwsze dwa lata członkostwa członkowie
i członkinie nie posiadają praw wymienionych w artykule

11.1a Statutu Stowarzyszenia Homo Faber. W okresie tym
mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa
głosu.
Art. 13.
Członkowie/członkinie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów
Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz
Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
Art. 14.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał
władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach
Stowarzyszenia,
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
określony uchwałą Zarządu czas,
c) śmierci członka/członkini.
Art. 15.
1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet
członków/członkiń Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu/zainteresowanej przy-

Załączniki

Prawo o stowarzyszeniach, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) zobowiąże się do czynnego realizowania celów
Stowarzyszenia,
c) przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków/
członkiń Stowarzyszenia,
d) zobowiąże się opłacać składki ustalone przez Zarząd.
2. Małoletni poniżej 16. roku życia nie mogą zostać członkami/członkiniami Stowarzyszenia.
3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce
mogą zostać członkami/członkiniami Stowarzyszenia po
spełnieniu wymogów zawartych w punkcie 1.
4. Członkiem/członkinią Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
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sługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
2. O zamiarze podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków/członkiń oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje
członka/członkinię Stowarzyszenia na piśmie na cztery
tygodnie przed planowanym posiedzeniem Zarządu,
dając możliwość osobistego lub pisemnego zreferowania sprawy.
3. Członek/członkini Stowarzyszenia skreślony/skreślona
z listy członków/członkiń ma prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały i osobistego zreferowania sprawy podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Art. 18.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2. Wyboru członków/członkiń Zarządu i Komisji
Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Do tych władz wybrane zostają osoby, które
otrzymały największą ilość głosów.
3. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
następuje w sposób określony w punkcie 2.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 20.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Art. 19.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzy
szenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie/członkinie Stowarzyszenia.

Art. 21.
Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na
dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków/członkiń co najmniej na 14 dni przed terminem
zebrania.

Art. 17.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej Art. 22.
połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każchyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. dym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicja-

Art. 23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju
Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
d) odwołanie członka/członkini Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji
Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującym
Władzom Stowarzyszenia,
f ) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych
przez członków/członkinie Stowarzyszenia lub jego
władze,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 24.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
Art. 25.
1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu osób: Prezesa
albo Prezeski oraz od dwóch do sześciu członków bądź
członkiń Zarządu.
2. Prezesa/Prezeskę wskazuje Zarząd spośród swego
grona.
3. Pierwszy skład Zarządu zostaje powołany przez zebranie założycielskie.
4. Większość członków/członkiń Zarządu muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Art. 26.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Art. 27.
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

Załączniki

tywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków/członkiń
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko
nad sprawami, w sprawie których zostało zwołane.
3. Termin, miejsce obrad oraz temat nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków/członkiń co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania.

86

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub
obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f ) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) określanie wysokości składek członkowskich,
i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/
członkiń.
j) wybór Prezesa/Prezeski Zarządu.
k) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzy
szenia

Art. 30.
Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
członkami lub członkiniami Zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Art. 31.
Członkiem lub członkinią Komisji Rewizyjnej może zostać
osoba, która nie była skazana wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 27a
Członkiem lub członkinią Zarządu może zostać osoba,
która nie była skazana wyrokiem prawomocnym za prze- Art. 32.
stępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej mogą otrzyprzestępstwo skarbowe.
mywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
Art. 28.
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kon- przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
troli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
poprzedni.
Art. 29.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Przewodniczącego/Przewodniczącą wskazuje Komisja
spośród swego grona.
3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej zostaje powołany
przez zebranie założycielskie.
4. Większość członków Komisji Rewizyjnej muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 33.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgroma
dzeniu,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwy
czajnego Walnego Zgromadzenia,

Art. 36.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane
w kasie bądź na koncie Stowarzyszenia.
Art. 37.
Cały majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczane
są na działalność statutową.

Art. 41.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków
i członkiń, członków i członkiń organów lub pracowników
i pracownic oraz osób, z którymi członkowie bądź członkinie, członkowie bądź członkinie organów oraz pracownicy
i pracownice organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

Załączniki

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Sto Art. 38.
warzyszenia,
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgode) składanie sprawozdań ze swojej działalności na nie z obowiązującymi przepisami.
Walnym Zgromadzeniu.
Art. 39.
Art. 34.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania
Wygaśnięcie mandatów członków/członkiń Zarządu majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
i Komisji Rewizyjnej następuje po upływie kadencji
i udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie.
Art. 40.
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa
Rozdział V
i składania innych oświadczeń woli, w szczególności
MAJĄTEK I FUNDUSZE
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków bądź członkiń Zarządu działających łącznie,
Art. 35.
o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa
a) ze składek członkowskich,
i składania innych oświadczeń woli, których wartość nie
b) darowizn, spadków, zapisów,
przekracza 15 000 zł, wystarczający jest podpis Prezesa
c) dotacji i ofiarności publicznej.
bądź Prezeski Stowarzyszenia.
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego
członków bądź członkiń, członków bądź członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków bądź
członkiń, członków bądź członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie bądź członkinie organizacji,
członkowie bądź członkinie jej organów lub pracownicy
bądź pracownice oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 42.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, siedziby oraz
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 43.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 44.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Art. 45.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do
odpowiedniego rejestru.

Statut Fundacji Kultura Enter
Z DNIA 7 STYCZNIA 2009 ROKU

§3
Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.
§4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczy
pospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym

Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę,
sztukę, edukację i turystykę.
W szczególności do celów Fundacji należy:

Załączniki

dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Postanowienia ogólne
3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedsta§1
wicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podej1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultura Enter, mowanych uchwałach.
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Grzegorza 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą
Rzepeckiego, Rafała Kozińskiego i Piotra Zieniuka zwa- posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych języnych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzo- kach obcych.
nym przez asesora notarialnego Pawła Mroza – zastępcę
notariusza Beaty Słowikowskiej w Kancelarii Notarialnej § 5
w Lublinie, ul. Chopina 17/4, w dniu 7 stycznia 2009 r., za Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe
Repertorium A Nr 94/2009, zmieniony w dniu 28 stycznia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnie2009 r., za Repertorium A Nr 343/2009 działa na podsta- niami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
wie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacji.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym
wyznaniem.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji zwa§2
nym dalej „ministrem właściwym” jest Minister właściwy
Fundacja ma osobowość prawną.
do spraw kultury.
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1) udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym
rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na
polu kultury, sztuki, edukacji i turystyki,
2) wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej
twórczych postaciach i związanych z nią instytucji,
3) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
4) promocja i organizacja wolontariatu,
5) wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa
kulturowego.

Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski
w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
1. Dochodami Fundacji są:
a) subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
b) odsetki bankowe pochodzące z lokat kapitałowych,
operacji finansowych, pożyczkowych i umów o wspól§8
nych przedsięwzięciach gospodarczych,
Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: c) wpływy z tytułu operacji giełdowych Fundacji papie1) finansowanie i organizowanie przedsięwzięć w dzie- rami wartościowymi (obligacje, akcje itp.),
dzinie kultury, sztuki, edukacji i turystyki,
d) odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spół2) udzielanie pomocy i promocję osób fizycznych, osób kach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego,
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających e) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej
osobowości prawnej działających w sferze kultury, sztuki, przez samą Fundację lub jej wyodrębnione organizaedukacji i turystyki,
cyjnie jednostki,
3) współpracę z administracją publiczną oraz organiza- f ) przychody z  majątku ruchomego, nieruchomości i  
cjami pozarządowymi,
praw majątkowych,
4) przystępowanie do związków stowarzyszeń i innych g) inne wpływy i dochody;
osób prawnych.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 10. i § 11. ust. 1
statutu są gromadzone na rachunkach bankowych złotówkowych i dewizowych.

58.11.Z Wydawanie książek,
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych
i muzycznych,
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk społecznych i humanistycznych,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

Załączniki

§ 11
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama lub
przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki.
Przedmiot działania Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności obejmuje:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
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73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.20.Z Działalność fotograficzna,
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów
użytku osobistego i domowego,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.A Nauka języków obcych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
91.01.A Działalność bibliotek,
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana
poprzez udział w spółkach prawa handlowego.
§ 12
Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi.
§ 13
1) Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn,
spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
lub donatorów.

2) Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
Liczbę członków Rady ustala ona sama, kierując się rozmiarem jej zadań.
3) Członkami pierwszego składu Rady są Fundatorzy.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
Organy Fundacji
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie
członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa
§ 14
w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
1) Organami Fundacji są:
jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
a) Rada Fundacji,
5) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku
b) Zarząd Fundacji.
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka
2) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodze- Rady.
nia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem 6) Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełzwrotu udokumentowanych wydatków związanych nieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosz- pracy z Fundacją.
tów podróży. Zarząd w uzasadnionych wypadkach może 7) W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego
przyznać członkowi Rady diety z tytułu wykonania czyn- zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka
ności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
w tym organie.
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku
Rada Fundacji
pracy.
8) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
§ 15
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje
1) Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i przewodniczy posiedzeniom Rady.
i opiniującym Fundacji.

Załączniki

2) W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
3) W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej
Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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§ 16
1) Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej
raz w roku.
2) Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący
Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie. W razie niezwołania posiedzenia
w statutowym terminie zwołuje je Zarząd.
3) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał –
zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie
stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego. O posiedzeniu Rady muszą być
powiadomieni wszyscy jej członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa
na ważność uchwał podejmowanych przez Radę.
4) Decyzje Rady w zakresie ustalenia liczby członków
Rady, powołania lub odwołania członka Rady, zmian
Statutu oraz zmian w składzie Zarządu zapadają w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków
Zarządu.
2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków
Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych
sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium. W przypadku pozytywnych uchwał abso-

lutoryjnych zwalniają one członka z odpowiedzialności
wobec Fundacji.
4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6) Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.
7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji
o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8) Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do
Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji.
9) Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do
związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.
10) Dokonywanie zmian niniejszego Statutu na wniosek
Zarządu lub z własnej inicjatywy.
§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej
Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19
1) Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. W skład
Zarządu mogą też wchodzić Wiceprezes oraz Członkowie

§ 20
1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje
ją na zewnątrz.
2) W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem
Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundatorów lub
pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.
3) Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz
planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków
na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji
i dotacji,
g) przedstawianie Radzie Fundacji wniosków dotyczących organizowania i przystępowania do spółek i innych
podmiotów gospodarczych oraz wniosków w zakresie
wycofania się z tych organizacji,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją, przystępowania
do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz
z wnioskiem o likwidację Fundacji,
i) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów,
o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku
równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa
Zarządu.
j) o posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność
uchwał podejmowanych przez Zarząd.
4) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
5) Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany
jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

Załączniki

powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Liczbę
członków Zarządu ustala Rada Fundacji w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
2) Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3) Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów,
przy czym odwołanie z funkcji członka Zarządu nie może
nastąpić bez jednoczesnego powołania innej osoby do
jej sprawowania.
4) Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna.
5) Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa.
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Sposób reprezentacji
§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego :
a) Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd,
b) łącznie 2 członków Zarządu lub
c) łącznie 1 członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem
powołanym przez Zarząd.
Zmiana Statutu
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów.
Połączenie z inną fundacją
§ 23
1) Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2) Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli
w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
likwidacja fundacji
§ 25
1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów,
dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku oraz w wypadku
podjęcia jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.
2) Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada
Fundacji.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji
Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

