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WstCp

WspóŽczesne paMstwa wykorzystuj> w swych dziaŽaniach prospoŽecznych trzy 
sektory: rz>dowy i samorz>dowy (I), biznesowy (II) oraz pozarz>dowy (III). W sytu-
acji wycofywania siC przez wŽadzC publiczn> z wielu aktywnoWci na rzecz wŽasnych 
obywateli i maŽego zainteresowania rol> korporacyjnego obywatela przez przedsiCbior-
ców to wŽaWnie w przypadku sektora trzeciego dynamicznie poszerza siC potencjalne 
pole zainteresowania1.

Funkcjonowanie i skuteczne dziaŽanie organizacji spoŽecznych wymaga dyspo-
nowania trzema rodzajami kapitaŽu: finansowym, ludzkim i spoŽecznym2. KapitaŽ 
finansowy dotyczy zasobów materialnych gromadzonych na rzecz organizacji (bu-
dynki, wyposacenie, maszyny itp.), warunkuj>cych zarówno Wwiadczenie usŽug na 

1 Zob. K. KietliMska, Rola trzeciego sektora w spoŽeczeMstwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
2 Zob. P. Ÿukasiak, A. Stafiej  -Bartosik, Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy, www.

filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/pawel_lukasiak_agata_stafiej_bartosik_metoda_k3_a_planowanie_strate-
gii_pozyskiwania_funduszy.pdf.
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210 MAREK TKACZUK

odpowiednim poziomie (co determinuje iloW5 i jakoW5 tych zasobów), jak i biec>ce 
funkcjonowanie i przyszŽy rozwój, a takce Wrodków finansowych pozyskiwanych 
w rócnoraki sposób.

KapitaŽ finansowy bywa postrzegany jako najbardziej pierwotna przesŽanka dzia-
Žania organizacji spoŽecznych (a jego brak jako najistotniejszy problem), tym bardziej 
ic efekty funkcjonowania czy niedomagania pozostaŽych kapitaŽów znajduj> prCdzej 
czy póaniej odzwierciedlenie w rozmiarach kapitaŽu finansowego NGO3.

WWród najczCWciej spotykanych sposobów pozyskiwania Wrodków finansowych 
organizacji pozarz>dowych (równiec i w Polsce) nalecy wymieni54:

•  skŽadki czŽonkowskie,
•  aródŽa samorz>dowe,
•  darowizny od osób fizycznych i firm,
•  aródŽa rz>dowe,
•  odsetki bankowe,
•  opŽaty w ramach odpŽatnej dziaŽalnoWci statutowej (niegospodarczej),
•  wsparcie od innych organizacji pozarz>dowych,
•  przychody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych,
•  dochody z dziaŽalnoWci gospodarczej,
•  dochody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
•  dochody z maj>tku,
•  Wrodki pochodzenia zagranicznego.
Kacde ze aródeŽ ma swoist> specyfikC, zwi>zan> zarówno z form> organizacyjn> 

NGO, stacem dziaŽania, dziedzinami aktywnoWci, skal> dziaŽania, jak i charak-
terystycznymi cechami otoczenia, w którym znajduje siC dany podmiot. Sposoby 
pozyskiwania Wrodków finansowych mog> siC zmienia5 lub modyfikowa5 w czasie, 
wykazuj>c podatnoW5 na zmiany prawne, aktywnoWci potencjalnych sponsorów czy 
zleceniodawców, mody, przeobracenia mentalnoWci spoŽecznej itp.5

Poszczególne metody finansowania przedsiCwziC5 III sektora oprócz ewidentnych 
zalet maj> wady zwi>zane najczCWciej z:

•  problemami ze Wci>galnoWci> (w przypadku skŽadek czŽonkowskich),
•  duc> konkurencj> o ograniczone fundusze (w odniesieniu do wiCkszoWci aródeŽ),
•  brakiem precyzyjnych uregulowaM prawnych,
•  koniecznoWci> skrupulatnego monitoringu pŽatnoWci i terminów lokat,
•  niezbCdnoWci> znacz>cego kapitaŽu (np. celaznego),
•  ogromem niezbCdnej pracy administracyjnej i ksiCgowej (zbiórki),
•  koniecznoWci> speŽnienia rygorystycznych wymogów (pocytek publiczny),

3 Por. T. Zagrodzka, Zarz>dzanie finansami w organizacjach pozarz>dowych. Ekonomia spoŽeczna. 
Teksty 2006, http://www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Publikacje/Zagrodzka_Zarzadzanie_finansami.pdf.

4 Zob. Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/
wybrane_metody_i_techniki_pozyskiwania_funduszy.pdf.

5 J. Herbst, J. PrzewŽocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz>dowych. Raport z badania 2010, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 76.
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211ROLA ZAGRANICZNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZ=DOWYCH...  

•  trudnoWciami z opanowaniem umiejCtnoWci aplikowania (o Wrodki unijne),
•  skomplikowanymi procedurami spadkowymi,
•  czasochŽonnoWci> itd.
Mimo trudnoWci w zdobywaniu Wrodków finansowych przez organizacje pozarz>-

dowe s> one niejako skazane na przeŽamywanie rócnorakich barier zwi>zanych z ich 
pozyskiwaniem, gdyc bez niezbCdnego zasobu Wrodków pieniCcnych ich dziaŽania 
bCd> musiaŽy ulega5 ograniczeniu, a nawet zawieszeniu.

Celem niniejszego opracowania jest ocena skali zainteresowania i wykorzystania 
przez polskie podmioty non  -profit zagranicznych Wrodków finansowych, a szczególnie 
funduszy Unii Europejskiej. Droga do jego realizacji wiedzie przez potwierdzenie 
nastCpuj>cych hipotez badawczych:

•  III sektor coraz chCtniej siCga po zagraniczne Wrodki wsparcia,
•  ci>gle istnieje szereg czynników decyduj>cych o stosunkowo ograniczonej roli 

tego typu aródeŽ finansowania.

1. Unijne Wrodki wsparcia

Komisja Europejska uznaje organizacje pozarz>dowe za istotny podmiot dofi-
nansowania Wrodkami unijnymi z uwagi na ich aktywne dziaŽania w wielu obszarach 
objCtych jej polityk>. Wacne z punktu widzenia omawianego wsparcia nie jest jednak 
samo bycie organizacj> spoŽeczeMstwa obywatelskiego6, a raczej to, ic:

•  nie maj> one na celu przynoszenia zysku (cho5 mog> zatrudnia5 pracowni-
ków za wynagrodzeniem i prowadzi5 dziaŽalnoW5 przynosz>c> dochody, nie 
rozprowadzaj> zysków wWród czŽonków);

•  dziaŽaj> na zasadzie dobrowolnoWci;
•  musz> by5 w pewnym stopniu sformalizowane lub zinstytucjonalizowane (np. 

dziaŽa5 na podstawie statutu lub innych dokumentów wyznaczaj>cych ich 
zadania, cele i zakres dziaŽania);

•  odpowiadaj> przed czŽonkami i darczyMcami;
•  s> niezalecne, w szczególnoWci od wŽadz publicznych, partii politycznych lub 

organizacji komercyjnych;
•  nie s> nastawione na osi>ganie wŽasnych celów – ich celem jest sŽucenie wy-

branym grupom spoŽecznym lub spoŽeczeMstwu jako caŽoWci.
Do podstawowych cech podmiotów non  -profit jako odrCbnych podmiotów zajmu-

j>cych siC rozwojem nalec>: dobrowolnoW5, rócnorodnoW5, apolitycznoW5, autonomia, 
brak przemocy oraz praca i dziaŽanie na rzecz zmiany. Cechy te zostaŽy wymienione 

6 K. Orzeszyna, SpoŽeczeMstwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN, Warszawa 
2009, s. 94–108.
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212 MAREK TKACZUK

w zasadach dotycz>cych skutecznoWci spoŽeczeMstwa obywatelskiego wypracowanych 
w Istambule podczas Forum SpoŽeczeMstwa Obywatelskiego7.

Jednak konkretne kryteria decyduj>ce o zakwalifikowaniu siC do skorzystania 
z funduszy UE zawarte s> w poszczególnych zaproszeniach do skŽadania wniosków.

GŽówne rodzaje finansowania III sektora z budcetu unijnego stanowi>:
•  dotacje przyznawane na wspóŽfinansowanie realizacji konkretnych projektów 

lub celów, zazwyczaj na podstawie zaproszenia do skŽadania wniosków,
•  zamówienia publiczne przyznawane na podstawie zaproszenia do skŽadania 

ofert w celu zakupu usŽug lub towarów, aby zapewni5 funkcjonowanie insty-
tucji lub programów UE.

Fundusze, jakie w praktyce moce otrzyma5 organizacja pozarz>dowa, s> dwoja-
kiego rodzaju. Moce ona zŽocy5 wniosek dotycz>cy konkretnego projektu w ramach 
danego programu unケnego w odpowiedzi na ogŽoszony konkurs i, jeWli zostanie on 
przyjCty, ten konkretny projekt bCdzie wspóŽfinansowany przez UE przez dotacjC 
na dziaŽanie. W ramach niektórych programów mocliwe jest – takce w odpowiedzi 
na konkurs – ubieganie siC o dotacjC operacyjn>8. 

Omawiane fundusze z punktu widzenia kryterium szczebla ich wystCpowania 
mocna pogrupowa5 na dostCpne na poziomie9:

•  unijnym,
•  krajowym,
•  regionalnym.
Na poziomie wspólnotowym mocna aplikowa5 o Wrodki finansowe dysponowane 

w ramach nastCpuj>cych programów i instrumentów:
•  program „Uczenie siC przez caŽe cycie”, 
•  program Erasmus Mundus, 
•  program Kultura, 
•  program „Europa dla obywateli”,
•  program Media, 
•  drugi wspólnotowy program dziaŽaM w dziedzinie zdrowia, 
•  Bezpieczniejszy Internet, 
•  program „MŽodziec w dziaŽaniu”, 
•  wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarnoWci spoŽecznej – Progress, 
•  program Life+, 
•  instrument Finansowy Ochrony LudnoWci, 
•  programy w obszarze wolnoWci, bezpieczeMstwa i sprawiedliwoWci,
•  instrumenty polityki zewnCtrznej, 

7 Open Forum for CSO Development Effectiveness. http://www.cso  -effectiveness.org/  -home,091  -.
html?lang=en.

8 Zob. M. Gumkowska, J. Herbst, DostCp organizacji pozarz>dowych do Funduszy Strukturalnych – stan 
obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz>dowych, Warszawa 2007.

9 M. Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarz>dowych w latach 2007–2013. Przewodnik, 
Federacja Organizacji Pozarz>dowych. Centrum Szpitalna, Warszawa 2009, s. 19 i nastCpne.
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•  instrumenty polityki spójnoWci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
Rybackiej.

Vrodki unijne wykorzystywane w Polsce (na poziomie krajowym i regionalnym) 
przez organizacje non  -profit w perspektywie budcetowej 2007–2013 dotycz> nastC-
puj>cych programów wspóŽfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
SpójnoWci:

•  PO KapitaŽ Ludzki,
•  PO Innowacyjna Gospodarka,
•  Regionalne Programy Operacyjne,
•  PO Infrastruktura i Vrodowisko,
•  PO Rozwój Polski Wschodniej,
•  Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.
W sumie stanowi to doW5 pokaany zestaw potencjalnych aródeŽ finansowania.

2. Fundusze pozaunijne

MocliwoW5 korzystania ze Wrodków przeznaczonych dla organizacji pozarz>-
dowych jest zwi>zana z wejWciem Polski do Unii Europejskiej i przyst>pieniem do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Trzy kraje niebCd>ce czŽonkami 
Unii Europejskiej: Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które nalec> do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i jednoczeWnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu, ustanowiŽy formy bezzwrotnej pomocy finansowej dla mniej zamocnych 
krajów Unii Europejskiej – dziesiCciu nowych czŽonków Unii oraz Grecji, Portugalii 
i Hiszpanii. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Nor-
weski Mechanizm Finansowy s> zarz>dzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych 
w Brukseli. Ich celem jest zmniejszenie dysproporcji spoŽecznych i ekonomicznych. 

Fundusz dla Organizacji Pozarz>dowych (FOP)10 zostaŽ ustanowiony w ramach 
wspomnianych Mechanizmów Finansowych i jest przeznaczony dla organizacji 
pozarz>dowych na realizacjC przedsiCwziC5 o charakterze niedochodowym, przyczy-
niaj>cych siC do zmniejszania rócnic ekonomicznych i spoŽecznych w obrCbie EOG, 
zwiCkszenia roli spoŽeczeMstwa obywatelskiego Polsce oraz zacieWniania wspóŽpracy 
miCdzy Polsk> a paMstwami darczyMcami. Do aktualnych obszarów dziaŽania zalicza siC:

•  edukacjC obywatelsk>,
•  dziaŽania kontrolne spoŽeczeMstwa,
•  partycypacjC w polityce publicznej.
MocliwoWci pozyskiwania Wrodków przez organizacje pozarz>dowe Ž>cz> siC rów-

niec z funkcjonowaniem porozumieM miCdzynarodowych o charakterze bilateralnym. 
PrzykŽadami takich rozwi>zaM s>: 

10 Evaluation of EEA and Norway Grants. Main Report, Lubljana 2010, http://www.eeagrants.org/as-
set/2811/1/2811_1.pdf.
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•  Szwajcarsko  -Polski Program WspóŽpracy,
•  Polsko  -Niemiecka WspóŽpraca MŽodziecy.
Wsparcie ze strony zagranicznych funduszy nie musi oznacza5 tylko Wrodków 

bezzwrotnych, stanowi>cych najczCWciej istotne uzupeŽnienie finansowe dla realizacji 
konkretnego projektu. Moce tec ono przybiera5 formC pomocy zwrotnej pocyczkowej 
lub kredytowej. PrzykŽadem tego typu dziaŽaM uzupeŽniaj>cych finanse organizacji 
pozarz>dowych jest Polsko  -AmerykaMski Fundusz Pocyczkowy Inicjatyw Obywa-
telskich (PAFPIO).

WWród pocyczkobiorców PAFPIO znakomit> wiCkszoW5 stanowi> stowarzyszenia 
i fundacje, ale s> takce spóŽki prawa handlowego, które caŽy dochód przeznaczaj> 
na realizacjC swojej podstawowej dziaŽalnoWci (np. Towarzystwa Budownictwa Spo-
Žecznego).

Stosowane s> nastCpuj>ce rodzaje udzielanych pocyczek11:
•  pomostowe, np. na prefinansowanie dziaŽaM, 
•  inwestycyjne, np. na zakup Wrodka transportu lub sprzCtu, 
•  operacyjne, np. na zachowanie pŽynnoWci finansowej.

3. Wiedza i wykorzystywanie funduszy unijnych

W momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej wiedza III sektora na temat 
mocliwoWci i procedur aplikowania o Wrodki unijne byŽa ograniczona, a wiCkszoW5 
podmiotów non  -profit przygl>daŽa siC próbom pozyskania tego typu funduszy zewnCtrz-
nych przez nielicznych WmiaŽków (i ewentualnie zdobywaŽa niezbCdne informacje). 
Dopiero cztery lata po przyst>pieniu do struktur wspólnotowych skala zainteresowania 
dotacjami istotnie wzrosŽa (o okoŽo 1/3 w stosunku do roku poprzedzaj>cego) i juc 
w latach 2008–2010 ubiegaŽo siC o nie 28% organizacji. W ponad poŽowie przypad-
ków próby te koMczyŽy siC powodzeniem (przynajmniej jeden raz) i w sumie okoŽo 
15% instytucji III sektora skorzystaŽo wówczas z prezentowanego aródŽa wsparcia 
dziaŽaM statutowych12. Oprócz zdobywania niezbCdnych doWwiadczeM przyczyn> ros-
n>cej aktywnoWci i skutecznoWci aplikacyjnej staŽa siC z czasem przemiana procedur 
pozyskiwania Wrodków w kierunku Žagodzenia rygorów i uŽatwiania ich dostCpnoWci13.

Analizuj>c samoocenC wiedzy organizacji spoŽecznych na temat funduszy euro-
pejskich w latach 2004  -2010, mocna zauwacy5 nastCpuj>ce jej rozmiary i tendencje:

•  zdecydowanie najliczniejsz> grupC stanowiŽy podmioty non  -profit o powierz-
chownej i raczej niewystarczaj>cej wiedzy,

11 Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii spoŽecznej, Bank DnB Nord Polska SA 2008, s. 22–23, 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.18.pdf.

12 J. Herbst, J. PrzewŽocka, op. cit., s. 92 i nastCpne.
13 E. Kolankiewicz, Z. Komorowska, M. Wasilewska, Organizacje pozarz>dowe a fundusze strukturalne, 

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz>dowych, Warszawa 2008, s. 237–249.
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•  ci>gle rósŽ udziaŽ organizacji zadowolonych z zakresu informacji, jakimi 
dysponuj>,

•  ac do 2008 r. wysoki byŽ odsetek (do 10%) instytucji kompletnie nieWwiadomych 
mocliwoWci dostCpu do tej formy finansowania, jednak w roku 2010 juc tylko 
2% z nich skŽadaŽo takie deklaracje.

PodjCcie próby pozyskania Wrodków unijnych zazwyczaj skutkuje wycsz> samo-
ocen> wiedzy na analizowany temat. Natomiast stosunkowo sŽabo skorelowany jest 
z ni> wiek organizacji, równiec miejsce pochodzenia (miasto czy wieW) nie wydaje 
siC tu istotne. Na pewno duce organizacje lepiej oceniaj> swoje kompetencje, ale one 
zwykle czCWciej maj> za sob> juc pierwsze doWwiadczenia w siCganiu po zewnCtrzne 
fundusze.

Wiedza badawcza na temat skali wykorzystywania mocliwoWci tkwi>cych w ze-
wnCtrznych aródŽach finansowania III sektora w Polsce jest wysoce niekompletna. 
DostCpne dane empiryczne (oparte gŽównie na badaniach ankietowych) koncentruj> 
siC przede wszystkim na latach 2004–2009, i to przede wszystkim w kontekWcie kon-
sumpcji Wrodków unijnych. UwzglCdniane s> przy tym zarówno dziaŽania aplikuj>ce 
o fundusze przedakcesyjne, jak i (a moce przede wszystkim) o Wrodki z funduszy 
strukturalnych i poszczególnych programów UE.

Juc samo zainteresowanie t> form> finansowania w rócnym stopniu dotyczy 
poszczególnych podmiotów pozarz>dowych, i mimo ce nieco czCWciej aplikuj> (co 
ciekawe) organizacje mŽodsze, ze wsi i ducych miast (ale nie aglomeracji), funkcjonuj>ce 
na obszarach wschodniej Polski, to nie s> to cechy decyduj>ce o tym zrócnicowaniu. 
Przede wszystkim istotna jest tu wielkoW5 organizacji, szczególnie odzwierciedlona 
ich potencjaŽem ekonomicznym. Na przeszkodzie w konsumpcji Wrodków unijnych 
stoi jednak nie tylko niski budcet, ale czCsto: 

•  sŽaboWci kadrowe,
•  brak partnerów do dziaŽaM aplikuj>cych (samorz>dy terytorialne, inne orga-

nizacje),
•  incydentalnoW5 podejmowanych dziaŽaM statutowych,
•  specyfika podmiotów non  -profit utrudniaj>ca siCganie po Wrodki zagraniczne 

b>da znalezienie odpowiednich programów (podac wpŽywaj>ca na popyt).
SpoWród wspóŽczeWnie konsumowanych funduszy europejskich najwiCksze za-

interesowanie wzbudza PO KapitaŽ Ludzki i on tec najczCWciej finansuje podmioty 
III sektora. Co pi>ta organizacja próbuje skorzysta5 z dofinansowania Funduszy 
Europejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mniej wiCcej poŽowie 
z nich siC to udaje. Jednak to skutecznoW5 aplikuj>cych poszczególnych instytucji 
pozarz>dowych przes>dza o dodatkowych mocliwoWciach ich dziaŽania. 

Analiza dostCpnych informacji statystycznych14 pozwala zauwacy5, ce:

14 A. Miazga, Na co sektor III wydaje Wrodki z UE, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/774433.html.

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 16/05/2021 17:21:50

UM
CS



216 MAREK TKACZUK

•  najskuteczniej pod analizowanym wzglCdem zachowuj> siC podmioty poza-
rz>dowe dziaŽaj>ce w mniejszych miastach, natomiast najmniej spoWród NGOs 
staraj>cych siC o Wrodki europejskie pochodzi z wielkich miast,

•  zgodnie z oczekiwaniami najbardziej efektywne w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych s> organizacje najbogatsze i zalecnoW5 ta ma wyraanie wprost pro-
porcjonalny charakter,

•  najwycszym odsetkiem pozytywnie zakoMczonych procesów aplikacyjnych 
mog> wykaza5 siC instytucje dziaŽaj>ce na rzecz rozwoju lokalnego, rynku 
pracy i zatrudnienia, a tylko co czwarty wniosek jest pozytywnie rozpatrywany 
w przypadku organizacji o specjalizacjach: edukacja i wychowanie, pomoc 
spoŽeczna, ochrona zdrowia, sport, rekreacja, hobby,

•  regionalne zrócnicowanie efektywnoWci w pozyskiwaniu funduszy zagranicznych 
jest znacz>ce – najlepiej pod tym wzglCdem prezentuj> siC organizacje z woje-
wództw maŽopolskiego, Wl>skiego i zachodniopomorskiego, ale i warmiMsko-
 -mazurskiego. Województwo lubelskie, mimo ic nalecy do przoduj>cych pod 
wzglCdem odsetka organizacji non  -profit aplikuj>cych o Wrodki finansowe 
z Unii Europejskiej, osi>ga nisk> skutecznoW5 na tym polu; jeszcze gorsz> 
Wredni> efektywnoW5 w tym wzglCdzie wykazuj> organizacje z województw 
podkarpackiego i Žódzkiego.

MocliwoWci tkwi>ce w wykorzystywaniu zagranicznych Wrodków wsparcia 
wzmocnione efektem demonstracji ze strony tych organizacji, które z sukcesem 
aplikowaŽy o tego typu fundusze, powoduj>, ce wiCkszoW5 NGOs (57%) deklaruje 
gotowoW5 do ubiegania siC o nie w przyszŽoWci. Ci>gle jednak dla co trzeciego pod-
miotu pozarz>dowego nie jest to aródŽo finansowania brane pod uwagC. I nie jest tu 
raczej winny brak doWwiadczenia – wrCcz przeciwnie, najmŽodsze z nich najczCWciej 
swoje plany rozwojowe wi>c> z wykorzystaniem Wrodków unijnych, wraz z wiekiem 
zaW ujawnia siC coraz wiCksza wstrzemiCaliwoW5 co do perspektyw siCgania po tego 
typu wsparcie. Do przyczyn tego stanu rzeczy mocna zaliczy5:

•  maŽe rozmiary organizacji i ograniczony zasiCg dziaŽania,
•  skomplikowane procedury i ogrom pracy,
•  brak zapotrzebowania na tego typu Wrodki,
•  brak programów dla niektórych rodzajów organizacji,
•  sŽaba wiedza co do sposobów starania siC o fundusze,
•  ograniczenia formalnoprawne lub statutowe,
•  niewiara w mocliwoW5 odniesienia sukcesu,
•  schyŽkowy etap funkcjonowania,
•  zniechCcenie wczeWniejszymi porackami,
•  nieopŽacalnoW5.
Ich splot decyduje o tym, ce dotychczas tylko czCW5 podmiotów pozarz>dowych 

skorzystaŽa ze Wrodków unijnych.
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ZakoMczenie

Podsumowuj>c zaprezentowane rozwacania, nalecy zauwacy5 coraz wiCksz> 
rolC miCdzynarodowych Wrodków finansowych jako aródŽa dochodów organizacji 
spoŽecznych w Polsce. Wiele z nich moce, realizuj>c zbiecne cele lub dostosowuj>c 
swoje zadania, liczy5 na wsparcie przede wszystkim ze strony funduszy unijnych, 
a jedynie uzupeŽniaj>co lub marginalnie – w przypadku Mechanizmów Finansowych 
oraz bilateralnych funduszy wspóŽpracy. Równiec rola wyspecjalizowanych instytucji 
pocyczkowych ma charakter niszowy. 

Mimo istotnego wzrostu w ostatnich latach (2008–2010) liczby podmiotów III 
sektora aplikuj>cych o Wrodki zagraniczne ci>gle dominuje powierzchowna wiedza 
o mocliwoWciach, a tym bardziej – o procedurach pozyskiwania takich funduszy. 
Takce Žagodzenie barier formalnych nie jest w stanie zmieni5 nastawienia 1/3 or-
ganizacji, które nie wykazuj> ani nie planuj> zainteresowania tego typu aródŽami 
dochodów. Natomiast te podmioty, które ze Wrodków zewnCtrznych uczyniŽy znacz>ce 
aródŽo wsparcia swoich dziaŽaM statutowych (zbiecnoW5 celów), staraj> siC podnosi5 
skutecznoW5 podejmowanych przedsiCwziC5 aplikuj>cych i na przyszŽoW5 deklaruj> 
zainteresowanie Wrodkami zagranicznymi.

Bibliografia

1. Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii spoŽecznej, Bank DnB Nord Polska SA 2008, http://
www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.18.pdf.

2. Evaluation of EEA and Norway Grants. Main Report, Lubljana 2010, http://www.eeagrants.org/
asset/2811/1/2811_1.pdf.

3. Gumkowska M., Herbst J., DostCp organizacji pozarz>dowych do Funduszy Strukturalnych – stan 
obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz>dowych, Warszawa 2007.

4. Herbst J., PrzewŽocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarz>dowych. Raport z badania 
2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

5. KietliMska K., Rola trzeciego sektora w spoŽeczeMstwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
6. Kolankiewicz E., Komorowska Z., Wasilewska M., Organizacje pozarz>dowe a fundusze struktu-

ralne, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz>dowych, Warszawa 2008.
7. Ÿukasiak P., Stafiej  -Bartosik A., Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy, www.

filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/pawel_lukasiak_agata_stafiej_bartosik_metoda_k3_a_plano-
wanie_strategii_pozyskiwania_funduszy.pdf.

8. Miazga A., Na co sektor III wydaje Wrodki z UE, www.ngo.pl.
9. Open Forum for CSO Development Effectiveness, http://www.cso  -effectiveness.org/  -home,091  -.

html?lang=en.
10. Orzeszyna K., SpoŽeczeMstwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN, 

Warszawa 2009.
11. SpoŽeczeMstwo obywatelskie w Unii Europejskiej, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-

 -obywatelskie/spoleczenstwo  -obywatelskie  -w  -unii  -europejskiej/.
12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaŽalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. 2010, nr 234, poz. 1536).

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 16/05/2021 17:21:50

UM
CS



218 MAREK TKACZUK

13. Wasilewska M., Fundusze unijne dla organizacji pozarz>dowych w latach 2007–2013. Przewodnik, 
Federacja Organizacji Pozarz>dowych. Centrum Szpitalna, Warszawa 2009. 

14. Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/
wybrane_metody_i_techniki_pozyskiwania_funduszy.pdf.

15. Zagrodzka T., Zarz>dzanie finansami w organizacjach pozarz>dowych. Ekonomia spoŽeczna. 
Teksty 2006, http://www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Publikacje/Zagrodzka_Zarzadzanie_fi-
nansami.pdf.

The role of international funds
for non  -governmental organizations in Poland

The importance of international funding among potential sources of financing third sector in Poland 
is rapidly growing. Particularly, EU funds have an important role to play. After the initial period of 
omissions, more and more NGOs are applying for this kind of support. For some of them, especially for 
those whose statutory objectives are consistent with the priorities of the European Union, EU funding 
has become the main source of income.
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