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WSTĘP 

„Dotacja od administracji publicznej dla organizacji” 
to publikacja dla stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, 
fundacji, a także innych organizacji społecznych (kościel-
nych, spółdzielni socjalnych i spółek non profit), które usta-
wowo zrównano ze stowarzyszeniami i fundacjami pod 
względem prawa do ubiegania się o publiczne pieniądze.

Niniejsze wydanie uwzględnia regulacje wynikające z  Ustawy z  dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 688, 1570) oraz najnowszych aktów wykonawczych (rozpo-

rządzeń) do tej ustawy:

-

nego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057);

-

nego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofer-

ty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

(Dz. U. poz. 2055).

W publikacji uwzględniono nowe podejście do zlecania i rozliczania zadań 

publicznych zleconych przez administrację publiczną (np. gminę, powiat) 

organizacjom pozarządowym. Zmiana w zasadach ubiegania się o dotacje 

związana jest z rozliczaniem za rezultaty zrealizowanego zadania. Oznacza to 

inne podejście do konstruowania oferty zadania – musi być ono powiązane 

z myśleniem „do przodu”, czyli o sprawozdaniu się z jego realizacji. Szczegó-

łowo opisujemy to w dalszych częściach poradnika.

W tej publikacji skupiamy się w niej na ogólnych zagadnieniach, wyjaśniając, 

kto i na co może dostać pieniądze i co oznaczają podstawowe terminy (takie 

jak „zlecanie zadań publicznych”) – co znacznie ułatwia zrozumienie skom-

plikowanych formalności. Radzimy także, jak z sukcesem wypełnić formularz 

wniosku o dotację (nazywanego „ofertą”), podajemy przykłady, praktyczne 

wskazówki i ostrzegamy przed najczęściej popełnianymi błędami. Starając 

* Opiekę nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do października 

2016 r. pełniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie funkcję tę pełni 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

ZAPAMIĘTAJ!
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się używać języka przyjaznego i  zrozumiałego, dbamy o  to, by informacje 

były pełne i zgodne z najnowszymi zmianami w prawie.

W publikacji używamy skrótów: 

-

ty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację zadań publicznych 

(czyli tzw. organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne i spółki non profit);

-

nego i o wolontariacie, w której zapisano większość regulacji z tego zakre-

su i do której zazwyczaj odsyłamy.

Zapraszamy do lektury!
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I. 

PIENIĄDZE OD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – 

UWAGI OGÓLNE

Administracja publiczna nie może po prostu dać pienię-
dzy społecznikom, nawet jeśli ich działania wydają się nie-
zwykle ważne i pożyteczne – przekazywanie pieniędzy wią-
że się ze stosowaniem określonych procedur prawnych. 
To, w jaki sposób można ubiegać się o (do)finansowanie 
niektórych działań społecznych z pieniędzy publicznych, 
reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (w skrócie: ustawa o pożytku), rozporządzenia 
do niej oraz ustawa o finansach publicznych. 

W ustawie o pożytku (art. 11) zapisano, że administracja publiczna – samo-

rządowa (gmina, powiat, województwo) czy centralna (np. ministerstwa)  – 

może przekazywać środki finansowe na realizację zadań publicznych. 
To ważne rozróżnienie, gdyż organizacje pozarządowe i inne podmioty spo-

łeczne w swej pracy posługują się zazwyczaj pojęciem i metodami „projek-

tu” czy „programu”. Nie zawsze jest to równoważne z  „zadaniem publicz-

nym”. Zadaniem publicznym nie jest także samo funkcjonowanie organizacji.

1. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PIENIĄDZE (UPRAWNIONE PODMIOTY)

Nie każda grupa czy organizacja, która działa społecznie, ma prawo do ubie-

gania się o pieniądze od administracji publicznej. Określa to ustawa o pożyt-

ku w art. 3 ust. 3.

Uprawnionymi podmiotami* są: 
organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzysze-

nia zwykłe, kluby sportowe – poza wyjątkami, tj.: fundacjami utworzonymi 

przez partie polityczne, organizacjami pracodawców, wyłączone są rów-

nież związki zawodowe i partie polityczne);

organizacje kościelne, czyli kościelne osoby prawne (jeśli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);

* W tym tekście, pisząc „organizacje pozarządowe” lub skrótowo „organizacje” w kontek-

ście prawa do ubiegania się o publiczne pieniądze w otwartych konkursach ofert, mamy 

na myśli wszystkie uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.

ZAPAMIĘTAJ!
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