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Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie z urzędu gminy 

 

 

 

JAK POZYSKAĆ ŚRODKI W GMINIE 

 

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków gminnych na działania wolontariackie najlepszym 

sposobem jest wziąć udział w konkursie ofert w swojej gminie. Gminy zazwyczaj mają 

więcej wydatków niż środków budżetowych, więc wnioskowanie o wsparcie finansowe w 

ciągu roku jest mało efektywne. Jedyną formą pozyskania przez organizację pozarządową 

środków gminnych jest start w konkursach ogłaszanych przez gminę na przełomie grudnia i 

stycznia. Konkursów jest kilka, m.in. na finansowanie działań sportowych, kulturalnych czy 

też społecznych, w zależności od gminy. Nas interesują przede wszystkim środki 

przeznaczane w gminie na profilaktykę uzależnień. Są to, tzw. Środki kapslowe - każdy punkt 

(sklep, bar) sprzedający alkohol w gminie musi płacić koncesję za sprzedaż alkoholu. Z tej 

puli pieniędzy realizowane są, m.in. zadania związane z profilaktyką uzależnień i z tych 

właśnie środków chcemy by gmina przeznaczała środki na działania promujące i rozwijające 

wolontariat w szkołach. Udział w konkursach, w których rozdysponowuje się środki 

kapslowe mogą brać organizacje pozarządowe. 

 

 

CO JEŚLI WASZA GRUPA NIE MA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 

Jeśli wasza grupa wolontariacka nie jest sformalizowana jako organizacja pozarządowa, jedną 

z możliwości udziału w konkursach jest poproszenie zaprzyjaźnionej działającej na waszym 

terenie organizacji, która mogłaby złożyć wniosek w Waszym imieniu. Mając od nas gotowy 

projekt złożenie go w konkursie nie sprawi większego problemu. Mając na uwadze fakt, iż 

działanie które będzie zawarte w tym projekcie czyli, np. zakup koszulek, zakup maszyny do 

kręcenia waty cukrowej, nie jest skomplikowanym zadaniem wymagającym dużego wysiłku, 

wkład pracy tej organizacji w realizacji i rozliczeniu projektu nie będzie duży.  
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CO JEŚLI WASZA GRUPA NIE MA ZAPRZYJAŻNIONYCH NGO’s? 

 

Taka sytuacja, co wykazują nasze badania, dotyczy większości grup wolontariackich 

działających na terenach wiejskich w całej Polsce. Po prostu jest na tych obszarach zbyt mało 

organizacji. Jeśli nie posiadają Państwo zaprzyjaźnionej organizacji, która mogłaby wziąć na 

siebie kwestię złożenia takiego projektu do urzędu gminy mogą Państwo liczyć na to, że 

zrobimy to my jako organizacja pozarządowa. Państwa rolą jest zdiagnozowanie potrzeb w 

środowisku lokalnym (co jest potrzebne?) i opracowanie ciekawego pomysłu na zaspokojenie 

tych potrzeb przez wolontariuszy (przy opisie swojego pomysłu mogą Państwo liczyć na 

naszą pomoc). Środki z urzędu gminy mogą posłużyć zrealizowaniu ciekawej inicjatywy 

przez wolontariuszy, zakupowi niezbędnego sprzętu do realizacji takich działań i 

wypromowaniu działalności grupy. Dzięki dodatkowym środkom na działania można również 

zachęcić nowych młodych ludzi do przystępowania do grupy wolontariackiej.  

 

 

NASZ POMYSŁ NA PROMOCJĘ I ROZWÓJ WOLONTARIATU W WASZYM 

ŚRODOWISKU 

  

Naszą propozycję w projekcie który możecie ściągnąć ze strony jest zakup maszyny do 

kręcenia waty cukrowej, zakup 20 koszulek z nadrukiem oraz rool-up promującego Waszą 

grupę. Łączy koszt realizacji to 2500zł. Zdajemy sobie sprawę że gmina gminie nierówna i 

mimo dużych chęci ze strony włodarzy ten wydatek może być za duży dlatego projekt jest tak 

napisany by można byłoby odrzucić jakiś zakup np. zrezygnować z zakupu maszyny i 

poprosić i rool-up i poprosić o zakup koszulek z nadrukiem gdzie koszt całkowity będzie 

oscylował w granicach 300 zł. We współpracy z samorządem najważniejsza jest elastyczność 

by nie zrazić do siebie samorządowców. 

 

 

JEŻELI MASZ JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA 
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Specjalnie dla was działa nasz punkt konsultacyjny w którym animatorzy wyjaśnią, 

pomogą, doradzą jak rozpocząć współpracę z twoim samorządem i pozyskiwać środki na 

działalność twojej grupy wolontariackej. 

 

 

WIĘCEJ INFORMACI O POZYSKIWANIU ŚRODKÓW PRZEZ ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

 

W organizacjach pozarządowych mówi się o tworzeniu projektów. Przez projekt należy 

rozumieć pewien pomysł na wprowadzenie zmian w swoim otoczeniu. Pomysł ten musi 

zostać opisany we wniosku, na odpowiednim formularzu, aby można było pozyskać środki na 

jego realizację. Gminy i samorząd województwa ogłaszają otwarte konkursy ofert, w których 

można składać swoje pomysły. Pomysły powinny dotyczyć zagadnienia określonego w 

konkursie. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty 

realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 poz. 1300). Druk oferty najczęściej jest 

udostępniany wraz z ogłoszeniem o konkursie. Z racji tego, że jego wzór jest narzucony 

odgórnie, tak samo wygląda wniosek składany do urzędu gminy, jak i do urzędu 

marszałkowskiego. Na tej stronie mogą Państwo znaleźć przygotowany przez nas wzór 

projektu na zakup maszyny do kręcenia waty cukrowej dla grupy wolontariackiej. 

Zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru. W konkursach mogą wziąć udział fundacje, 

stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich i inne podmioty. 

 

 

Przystępując do wypełniania oferty należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia 

konkursowego. 

 

 

Co roku gminy i urząd marszałkowski ogłaszają otwarte konkursy ofert, w których 

organizacje pozarządowe mogą wziąć udział. Konkursy te ogłaszane są na stronach 
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internetowych gmin i urzędu marszałkowskiego. Każda gmina i urząd marszałkowski 

posiadają Biuletyn Informacji Publicznej, w którym konkursy są ogłaszane. Konkursy można 

znaleźć w zakładkach „organizacje pozarządowe” lub „pożytek publiczny”. Są ogłaszane w 

sferze zadań publicznych, które wymienione są w art. 4 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Tych zadań jest bardzo dużo, a gminy ogłaszają konkursy na 

zadania, które wydaje się urzędnikom szczególnie istotne na ich terenie i zapisane zostają w 

Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Najczęściej ogłasza się konkursy 

ofert z zakresu kultury, sportu lub profilaktyki. Większość ogłaszanych konkursów ofert 

wymaga wkładu własnego finansowego od składającego ofertę. Wysokość tego wkładu 

określona jest procentowo w ogłoszeniu jako minimalny wkład własny. Najczęściej wkład 

własny wynosi co najmniej 10%. Wkład własny może zapewnić organizacje, ale może to też 

zrobić, jako partner, szkoła lub ośrodek kultury. 

 

 

Aby móc wziąć udział w danym otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa musi 

mieć zapisany w statucie cel zgodny z ogłoszonym zadaniem konkursowym. To znaczy, że 

jeśli konkurs dotyczy kultury to organizacja musi mieć zapis w statucie o działalności na 

rzecz kultury, jeśli sportu, to działalność sportową. 

 

 

W ogłoszeniach konkursowych oferta, którą należy złożyć zawarta jest jako załącznik. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera wzór, który może być 

zmieniany przez ogłaszającego konkurs i bardzo rzadko, ale zdarza się, że niewielkie zmiany 

są nanoszone, dlatego warto przyjrzeć się ofercie dołączonej do ogłoszenia. Ofertę należy 

wypełnić czytelnie (maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem) wyłącznie w 

białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub 

w przypisach. 
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W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić 

pole. W miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wstawić cyfrę „0” 

(zero). Nie należy zostawiać pustych pól. 

 

Zaznaczenie „*”, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że 

należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym 

Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”. 

 

W zależności od zapisów w ogłoszeniu na konkurs uprawniony podmiot może złożyć jedną 

lub więcej ofert. Oferty składa się zgodnie z zapisami w ogłoszeniu konkursowym, 

najczęściej w zamkniętej kopercie z adnotacjami wskazanymi w ogłoszeniu. Ofertę można 

wysłać pocztą, wtedy warto zrobić to listem poleconym, aby posiadać potwierdzenie 

wysłania. W przypadku składania w sekretariacie urzędu gminy warto zrobić wcześniej kopię 

składanej koperty i poprosić o potwierdzenie złożenia. Do oferty załącza się szereg 

załączników. Większość gmin prosi o załączenie odpisu z KRS, lub właściwej ewidencji, albo 

kopii statutu. Ofertę należy podpisać zgodnie z regułami reprezentacji zapisanymi w statucie.  

 

Co ważne organizacje pozarządowe mogą również składać oferty realizacji zadań 

publicznych poza ogłoszonymi konkursami w ramach tzw. „małych grantów”, na podstawie 

art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. „Małe granty” można 

składać w dowolnym czasie, ale nie należy z tym zwlekać do końca roku, aby nie wyczerpały 

się środki w budżecie gminy. Wzór oferty jest wtedy dużo krótszy. Zadanie musi być 

realizowane do 90 dni, a wnioskodawca może starać się o nie więcej niż 10 000 zł. Oferta 

uproszczona zawiera podobne informacje jak pełny wzór, który przedstawiamy na tej stronie 

odnośnie zakupu waty cukrowej, więc nie opisujemy jej osobno. 

 

Przykładowy wzór oferty na otwarty konkurs ofert dot. zakupu maszyny do waty cukrowej 

znajduje się w dziale: Przykładowe dokumenty- wzory. 


