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Zarządzanie finansami i fundraising

Trzeci sektor posiada szerokie możliwości pozyskiwania funduszy. Ta wielość opcji 
– jakkolwiek korzystna – wymaga od zarządzających organizacjami pozarządowymi 
inteligentnego, wielowymiarowego spojrzenia na strategiczny dobór technik i narzę-
dzi pozyskiwania środków. To właśnie działania w tym obszarze składają się na ogól-
ną koncepcję fundraisingu, stanowiącą kluczowe zagadnienie niniejszego rozdziału. 
W pierwszej jego części Czytelnik odnajdzie ogólne omówienie źródeł finansowania, 
dostępnych organizacjom trzeciego sektora, które później uzupełniono omówieniem 
fundamentalnych zasad pozyskiwania funduszy oraz bardziej szczegółowy opis relacji 
między fundraisingiem a innymi funkcjami organizacji (z naciskiem na zarządzanie 
strategiczne i komunikację marketingową).
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9.1. Źródła finansowania polskich 
organizacji pozarządowych

Organizacja pozarządowa musi zapewnić sobie niezbędne zasoby (finansowe oraz rze-
czowe) do realizacji swojej misji. Praca na rzecz pozytywnej zmiany rzeczywistości wy-
maga środków – tym większych, im szersze spektrum działalności. Rozwój organizacji 
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pozarządowych jest związany z profesjonalizacją, która wiąże się z koniecznością pono-
szenia stałych kosztów, m.in. na pensje i prowadzenie administracji. Eksperci realizują-
cy specjalistyczne projekty czy księgowi odpowiedzialni za sprawozdawczość finansową 
oraz merytoryczną pełnią funkcje na tyle odpowiedzialne, wymagające specjalistycz-
nych umiejętności, że nie można ich powierzać przypadkowym wolontariuszom. Z tego 
powodu organizacje pozarządowe – wbrew silnemu stereotypowi „darmowego działa-
nia” – potrzebują pieniędzy do realizacji przyjętych przez siebie celów.

Trzeci sektor dysponuje możliwością ubiegania się o finansowanie zarówno od pań-
stwa, rynku (przedsiębiorstw), jak i indywidualnych obywateli. Ponieważ każde z opisa-
nych źródeł posiada swoje wady i zalety, znalezienie odpowiedniej równowagi między 
nimi należy do kluczowych wyzwań dla zarządzających organizacjami. Brak dywersy-
fikacji – a szczególnie uzależnienie od subsydiów państwowych (tzw. “grantoza”) – sta-
nowi jeden z najpoważniejszych problemów strukturalnych, utrudniających rozwój 
trzeciego sektora w Polsce [Mika, 2014, s. 13-14].

 » Grantoza – uzależnienie od funduszy publicznych, powodujące utratę 

niezależności i zatracenie misji organizacji.

Źródła finansowania można podzielić na dwie ogólne grupy: wewnętrzne (samo-
finansowanie organizacji) oraz zewnętrzne. W ramach źródeł zewnętrznych można 
wyróżnić dwie podkategorie: publiczne oraz prywatne [Limański, Drabik, 2007, s. 121-
127]. Szczegółowe omówienie wszelkich dostępnych form pozyskiwania funduszy przez 
organizacje pozarządowe znajduje się poniżej.

Źródła wewnętrzne

Składki

Metoda charakterystyczna dla stowarzyszeń oraz związków organizacji. Polega 
na okresowym (np. raz na rok, raz na miesiąc) przekazywaniu składek członkowskich 
w ustalonej wysokości. Kwoty te ustala się najczęściej w trakcie walnych zebrań człon-
ków, w ramach głosowania. Co istotne, płacenie składki nie stanowi jedynie źródła 
przychodu dla organizacji, ale decyduje również o samym fakcie przynależności – za-
leganie z opłatami może stanowić podstawę wykluczenia ze stowarzyszenia lub związku.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Do tej kategorii należy zaliczyć działalność powadzoną przez organizację pozarzą-
dową w ramach jej zadań statutowych, mieszczących się w ramach definicji pożytku 
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publicznego (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie) za które pobierane są opłaty (wynagro-
dzenie) od beneficjentów.

Za odpłatną działalność pożytku publicznego należy uznać przede wszystkim sprze-
daż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio ko-
rzystające 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.

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą 
(omówiona poniżej), jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie jest wyższe 
od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności (organizacja narzuca marżę) lub jeżeli 
przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej, zatrudnionej przy działalności odpłatnej, 
za okres ostatnich 3 miesięcy przekroczy trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw (obowiązuje w danym roku wg ogłoszenia GUS).

Działalność gospodarcza

Organizacje pozarządowe mają możliwość prowadzenia działalności gospodar-
czej po uprzednim zarejestrowaniu takiego zamiaru w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Fundacje i stowarzyszenia mogą podjąć się właściwie każdej formy zarobkowania – nie 
różnią się pod tym względem od zwykłych przedsiębiorstw.

Ludzie trzeciego sektora z kilku powodów rzadko decydują się na wykorzystanie 
tego źródła dochodów. Po pierwsze, działalność gospodarcza wiąże się z szeregiem 
komplikacji dla organizacji pozarządowych (konieczność prowadzenia księgowości, 
spełnienia wymogów Ustawy o podatku od towarów i usług). Po drugie, nierzadki jest 
pogląd, że tego typu forma zarobkowania stoi w sprzeczności z ideologicznymi zało-
żeniami działalności non-profit. Nie bez znaczenia jest również problem zapewnienia 
przejrzystości działań – wątpliwości może budzić ewentualny wpływ klientów na wy-
niki działalności rzeczniczej danej organizacji pozarządowej.

Z powodów wyżej wymienionych działalność gospodarcza w polskim sektorze po-
zarządowym najczęściej prowadzona jest akcydentalnie, w sposób nieciągły. W przy-
padku działań o stałym charakterze należy wyróżnić przede wszystkim przypadki czer-
pania korzyści z wynajmu nieruchomości należących do organizacji pozarządowych.

Odsetki z lokat bankowych

Organizacje pozarządowe posiadające znaczne zapasy często decydują się po-
mnażać pieniądze z wykorzystaniem bezpiecznych produktów bankowych. Odsetki 
od zgormadzonych środków stanowią relatywnie pewne źródło dochodu, pozwalające 
na pokrycie stałych kosztów działalności. W historycznym ujęciu ten właśnie sposób 



152

Zarządzanie fnansami i fundraising 

finansowania stanowił podstawę działania fundacji – organizacji z definicji opartej 
o gospodarowanie kapitałem założycielskim.

Udział w spółkach, inwestycje kapitałowe

Z wielu względów rzadko spotykanym sposobem finansowania działalności trzecie-
go sektora jest korzystanie z narzędzi rynku kapitałowego. Organizacje pozarządowe 
mogą gromadzić zyski z udziałów w spółkach (dywidendy) oraz ze spekulacyjnych 
inwestycji w papiery wartościowe (najczęściej z wykorzystaniem funduszy inwestycyj-
nych). Działalność taka budzi jednak szereg zastrzeżeń etycznych, przede wszystkim 
związanych ze stosunkowo wysokim ryzykiem tej formy finansowania. Ewentualna 
strata powoduje konieczność usprawiedliwienia się przed donatorami, którzy zwykle 
przeznaczają pieniądze na konkretne przedsięwzięcia w ramach trzeciego sektora, a nie 
na ryzykowną grę na giełdzie.

Źródła zewnętrzne

SEKTOR PUBLICZNY:

Konkursy grantowe

Powszechnie spotykanym źródłem finansowania trzeciego sektora w Polsce sta-
nowią środki publiczne, udostępniane organizacjom pozarządowym przez samorządy, 
administrację rządową (ministerstwa) oraz organizacje międzynarodowe. Wsparcie 
takie polega na dofinansowywaniu lub finansowaniu w całości zadań publicznych, 
zaś decyzja o przyznaniu środków najczęściej podejmowana jest w trybie otwartego 
konkursów ofert, rozstrzyganych według publicznie znanych warunków i kryteriów. 
W określonych przypadkach (np. niewielkich kwot wsparcia) możliwe jest pominięcie 
takich wymogów formalnych i wsparcie organizacji pozarządowych decyzją admini-
stracyjną z pominięciem trybu konkursu (Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z 2003 roku).

Korzystanie z tego źródła finansowania ma w krótkim terminie wiele zalet, jednak 
nadmierne poleganie na grantach odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu zarówno 
poszczególnych organizacji, jak i na kondycji trzeciego sektora sensu largo.

Z jednej strony udział w konkursach wpływa na profesjonalizację organizacji po-
zarządowych – przede wszystkim wymusza wprowadzenie standardów księgowości 
oraz sprawozdawczości. Daje również możliwość sfinansowania całości kosztów okre-
ślonego działania, bez konieczności uporczywego starania się o środki od mniejszych, 
rozproszonych donatorów.
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Z drugiej strony, organizacje pozarządowe łatwo uzależniają swoje działania 
od dostępności grantów – tzw. „grantoza” prowadzi do utraty niezależności (to sek-
tor publiczny decyduje, na co konkretnie chce przeznaczyć pieniądze) oraz wzrostu 
niepewności (grant nie musi zostać przyznany – co wtedy?). Regularnie poddaje się 
w wątpliwość procedury konkursowe, na podstawie których rozstrzyga się, którym or-
ganizacjom należy przyznać środki. Wymogi formalne dotyczące rozliczania grantów 
oraz rozbudowana sprawozdawczość stanowią również spore wyzwanie dla funkcjo-
nowania mniejszych, niedoświadczonych organizacji.

W tym kontekście należy wspomnieć, że w Polsce coraz rzadziej spotykane są gran-
ty, które pozwalają organizacjom pozarządowym na pokrycie całości kosztów projektu 

– zarówno kosztów przewidzianych działań, jak i związanych z nimi kosztów admini-
stracyjnych. Coraz powszechniej wymaga się od organizacji zapewnienia tzw. „wkła-
du własnego” (najczęściej między 10% a 30% wartości projektu). Przy jednoczesnych 
trudnościach z kwalifikacją kosztów operacyjnych (np. możliwości rozliczenia pensji 
zatrudnionych pracowników), organizacje pozarządowe i tak zmuszane są do korzy-
stania z alternatywnych źródeł finansowania.

Nawiązki

W wybranych przypadkach sądy w Polsce mogą zdecydować, by osoba uznana 
za winną – w ramach rekompensaty za popełniony czyn – przekazała pieniądze na cele 
społeczne. Na wniosek poszkodowanego, beneficjentem takiego wyroku może być 
konkretna organizacja pozarządowa. Jeśli poszkodowany nie wskaże takiego podmio-
tu, pieniądze zostaną przekazane na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPPP) lub – w przypad-
ku przestępstw przeciwko środowisku – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW). Środki gromadzone przez FPPPP oraz NFOŚGW 
mogą być później rozdysponowane wśród organizacji pozarządowych w ramach kon-
kursów na dofinansowanie działalności (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej).

SEKTOR PRYWATNY:

Spadki i zapisy testamentowe

Organizacje pozarządowe mogą być wskazane jako beneficjent testamentu. W ra-
mach zapisu testamentowego na rzecz organizacji pozarządowych przekazać można 
zarówno pieniądze, jak i rzeczy (ruchomości i nieruchomości). Co ważne z punktu 
widzenia stabilności finansowej, organizacje pozarządowe zwolnione są od podatku 
spadkowego. O ile takie źródło finansowania jest jedną z powszechniejszych form 
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wspierania trzeciego sektora w krajach anglosaskich, w kontekście polskim budzi szereg 
kontrowersji kulturowych oraz formalno-prawnych. Dla wielu krajowych organizacji 
pozarządowych korzystanie z tej formy finansowania wiąże się z nieprzyjemnościami 
rozprawy sądowej (walka o spadek z rodziną zmarłego) oraz dodatkowymi kosztami 
obsługi prawnej.

Darowizny

Darowizny – przekazanie określonej części majątku na rzecz drugiej osoby – można 
uznać za „esencję” pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe. Dokonywać 
jej mogą zarówno osoby fizyczne oraz prawne (np. przedsiębiorstwa), korzystają przy 
tym z preferencyjnych regulacji podatkowych. Między innymi z tego powodu nie-
zbędnym elementem darowizny jest dokument, potwierdzający jej dokonanie – jego 
sporządzenie jest konieczne zarówno dla obdarowanego (wymogi księgowości), jak 
i obdarowującego (wspomniane wyżej ulgi).

Zbiórki publiczne

Działanie takie polega na publicznym zbieraniu gotówki lub ofiar w naturze (np. 
ubrań) na określony, społecznie użyteczny cel. W przeciwieństwie do darowizny, za jej 
pośrednictwem nie można przekazywać innych typów dóbr, np. prawa własności 
do nieruchomości czy innych tytułów prawnych. Prowadzenie zbiórek publicznych 
regulowane jest osobną ustawą (Dz. U z 2014 r. poz. 498, Ustawa z dnia 14 marca 
2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).

Organizator zbiórki prowadzonej w miejscu publicznym, w której uczestniczą teo-
retycznie obce sobie osoby, zobowiązany jest do spełnia szeregu wymogów formalnych, 
gwarantujących jej właściwy przebieg. Przede wszystkim – w oparciu o wymogi Ustawy 
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych – musi zgłosić chęć podjęcia takiego dzia-
łania na specjalnym portalu internetowym, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). W odpowiednich ramach czasowych musi 
również opublikować rozliczenie wyników zbiórki.

Należy zwrócić uwagę, że za zbiórkę publiczną nie uznaje się wpłat na konto ban-
kowe organizacji czy apeli o takie wpłaty; charytatywnych akcji SMS czy sprzedaży 
przedmiotów (np. „cegiełek” lub biletów wstępu). Ze wspomnianych wyżej wymo-
gów formalnych zwolnione są także zbiórki na cele religijne prowadzone na terenach 
kościołów oraz zbiórki koleżeńskie prowadzone w zamkniętym gronie (np. w pracy).

Loterie

Stosunkowo rzadko spotykanym sposobem pozyskiwania pieniędzy przez organiza-
cje pozarządowe jest organizacja loterii – kiedyś popularna forma finansowania, obec-
nie poddana restrykcyjnym zapisom Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 
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poz. 1540. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych). Organizacja loterii 
charytatywnych wymaga teraz specjalnego zgłoszenia do lokalnej Izby Celnej, co istot-
nie ograniczyło stosowanie tego narzędzia w trzecim sektorze (czasem można spotkać 
tzw. „małą loterię fantową”).

Kredyty i pożyczki

Organizacje pozarządowe mają pełne prawo do zaciągania zobowiązań finansowych, 
a tym samym do finansowania swojej działalności z kredytów i pożyczek. Najczęściej 
korzysta się z nich w przypadku bieżących problemów z płynnością finansową, np. przy 
konieczności natychmiastowego opłacenia faktur, gdy założone w projekcie środki nie 
wpłynęły jeszcze na konto (np. z powodu opóźnienia ze strony grantodawcy).

Mechanizm 1%

Specyficzny dla Polski sposób pozyskiwania finansowania przez organizacje o sta-
tusie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), czyli te stowarzyszenia i fundacje, które 
prowadzą działania o szczególnym znaczeniu dla życia społecznego, zdefiniowane 
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, z późn. 
zm. OPP mają możliwość pozyskiwania od osób fizycznych odpisów w wysokości 1% 
należnego podatku dochodowego w skali roku. Decyzja o udzieleniu takiego wsparcia 
zależy od podatnika, który wypełniając swoje doroczne zeznanie podatkowe może 
wskazać organizację (a nawet jej konkretne działania), na rzecz której chciałby przeka-
zać pieniądze. Środki nie przekazane na rzecz OPP trafiają do budżetu państwa.

W założeniach wyżej wymienionej ustawy mechanizm ten miał wzmocnić trzeci 
sektor poprzez stworzenie solidnych fundamentów finansowych pod profesjonalizację 
organizacji. Szczytna koncepcja okazała się jednak obarczona słabościami – problemem 
okazały się zwłaszcza indywidualne subkonta, gdzie środki gromadzone są na pomoc 
medyczną dla konkretnej osoby i tylko w znikomym stopniu przekładają się na rozwój 
działalności OPP. Wątpliwości budzi również wysokość nakładów, jakie organizacje po-
zarządowe przeznaczają na nakłanianie podatników do dokonywania odpisów na swoją 
rzecz – koszty reklamy podważają efektywność finansową całego mechanizmu 1%.

Ogólne zestawienie źródeł finansowania organizacji pozarządowych przedstawia 
tabela nr 9.1.
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Tabela nr 9.1. Źródła finansowania organizacji pozarządowych.

Wewnętrzne
Zewnętrzne

Publiczne Prywatne

1. Składki.
2. Odpłatna działalność 
pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza.
4. Odsetki z lokat bankowych.
5. Udział w spółkach, 
inwestycje kapitałowe.

1. Konkursy grantowe.
2. Nawiązki.

1. Spadki i zapisy testamentowe.
2. Darowizny.
3. Zbiórki publiczne.
4. Loterie.
5. Kredyty i pożyczki.
6. Mechanizm 1%.

Źródło: opracowanie własne.

9.2. Fundraising – założenia teoretyczne

Istnieje kilka definicji fundraisingu, różniących się do siebie pojemnością pojęcia. 
W najszerszym wariancie, za fundraising uznaje się wszelkie dostępne sposoby pozy-
skiwania środków ze wszystkich dostępnych źródeł. W wariantach węższych, z pola de-
finicji wyklucza się samofinansowanie lub finansowanie publiczne (granty). Najwęższa 
definicja fundraisingu – zarazem najpopularniejsza – ogranicza się do pozyskiwania 
środków od osób fizycznych, gdzie korzystanie ze wsparcia przedsiębiorstw (sponso-
ring) zyskuje tutaj miano odrębnego zjawiska. Skąd taka różnorodność?

 » Definiowanie obszaru fundraisingu organizacji pozarządowej:

 » pozyskiwanie finansowania ze wszystkich źródeł zewnętrznych,

 » finansowanie tylko ze źródeł prywatnych (bez grantów państwowych),

 » finansowanie wyłącznie od darczyńców indywidualnych (bez firm).

Organizacje pozarządowe definiują obszar fundraisingu na wiele możliwych sposo-
bów, w zależności od aktualnych potrzeb. Szczególnie wiele zależy od pola działalności, 
gdzie potencjalne konflikty interesów ograniczają dostępność poszczególnych źródeł 
finansowania. Za przykład mogą służyć organizacje zajmujące się monitorowaniem 
pracy administracji rządowej (tzw. watchdogi), które zwykle nie są zainteresowane ko-
rzystaniem z grantów publicznych albo organizacje zajmujące się ochroną środowiska, 
gdzie unika się przyjmowania pieniędzy od przedsiębiorstw – potencjalnych trucicieli. 
Niezależnie od obszaru działalności trzeba podkreślić, że szeroka baza darczyńców 
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indywidualnych pozwala organizacjom pozarządowym na utrzymanie niezależności 
oraz stabilności finansowej.

Należy jednocześnie poczynić zastrzeżenie, że organizacja zbiórki publicznej czy 
stworzenie mechanizmu do przekazywania darowizn – wykorzystanie konkretnych na-
rzędzi pozyskiwania pieniędzy – same w sobie nie stanowią fundraisingu. Jest on zjawi-
skiem dużo szerszym i bardziej skomplikowanym, łączącym w sobie elementy marke-
tingu, komunikacji oraz sprzedaży. Z tego powodu przyjmuje się, że decyzje dotyczące 
fundraisingu powinny zapadać nie na poziomie operacyjnym, ale strategicznym orga-
nizacji pozarządowej [Sargaent, 2010, s. 115-145]. Owe zależności i uwarunkowania 
zostały opisane dokładniej w następnym podrozdziale.

9.3. Praktyczne założenia fundraisingu

Wspomniano wcześniej, że fundraising jest działaniem złożonym i wieloaspektowym. 
Dlatego efektywne działanie fundraisingowe wymaga odejścia od spontanicznej przy-
padkowości na rzecz systematycznego i dobrze zaplanowanego działania [Sargaent, 
2010, s. 115-187]. Ponieważ pozyskiwanie środków związane jest z koniecznością wy-
pracowania polityki komunikacji i PR organizacji pozarządowej, kluczowe decyzje 
w zakresie pozyskiwania środków powinny zapadać na najwyższym, strategicznym 
szczeblu zarządzania. Poniżej opisano najważniejsze ze współzależnych elementów, 
składających się na skuteczną politykę fundraisingową organizacji trzeciego sektora.

W polskiej literaturze fundraising często definiowany jest na polu marketingu – 
uznawany jest za specyficzną formę komunikowania się organizacji z otoczeniem, któ-
rej efektem finalnym powinno być przekazanie datku na rzecz określonej działalności 
trzeciego sektora [Iwankiewicz-Rak, 2011, s. 128-130].

Efektywna komunikacja wymaga dostrojenia komunikatu do odbiorcy, tak by nie 
tylko odpowiadał jego światopoglądowi, wartościom i potrzebom, ale także delikatnie 
i niepostrzeżenie kierował je w odpowiednią stronę. Dlatego bardzo ważnym etapem 
działania fundraisingowego jest dokonanie możliwie najbardziej szczegółowego bada-
nia rynku, nastawionego na identyfikację zarówno grup osób potencjalnie zaintereso-
wanych finansowym wsparciem organizacji, jak i na określenie sposobów interakcji 
z nimi [Iwankiewicz-Rak, 2011, s. 161-165].

W odniesieniu do tak zidentyfikowanej grupy potencjalnych donatorów tworzy 
się przekaz informacyjny, mający na celu uświadomienie odbiorcy faktu prowadzenia 
akcji fundraisingowej, poinformowanie o możliwościach wsparcia, wywarcie działania 
(tu – przekazanie środków finansowych) oraz utwierdzenie w słuszności podjętej de-
cyzji [Limański, Drabik, 2007, s. 119]. W ujęciu marketingowym o sukcesie działania 
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fundraisingowego w dużej mierze przesądza informowanie o akcji (treść komunikatów 
i kanały ich nadania), a dopiero w drugim rzędzie atrakcyjność czy innowacyjność sa-
mej akcji [Burnett, 2002, s. 95-120].

Przy wyborze działania fundraisngowego należy mieć na uwadze kilka obiektyw-
nych uwarunkowań organizacyjnych. Zupełnie inną strategię pozyskiwania donatorów 
powinny przyjąć organizacje młode czy relatywnie nierozpoznawalne, a inną pod-
mioty trzeciego sektora o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej renomie. Duże 
znaczenie dla doboru działań ma także decyzja o tym, czy w ramach akcji zbierane 
będą pieniądze czy dobra rzeczowe [Limański, Drabik, 2007, s. 121]. Owe przykłado-
we zmienne związane są jedynie z uwarunkowaniami wizerukowo-komunikacyjnymi 

– dodatkowo trzeba rozważyć także kwestie logistyczne, determinujące wykonalność 
działań. Najlepszy pomysł fundrisingowy nie zda się na wiele, jeśli z powodu proble-
mów organizacyjnych nie uda się skutecznie przekazać najważniejszych założeń akcji 
i przekonać potencjalnych darczyńców, że warto przekazać pieniądze na rzecz konkret-
nego stowarzyszenia czy fundacji [Iwankiewicz-Rak, 2011, s. 182-185].

Kluczowym elementem fundraisingu jest zachowanie perspektywy finansowej przy 
dokonywaniu ewaluacji dotychczasowych oraz planowaniu przyszłych działań. W oce-
nie skuteczności pozyskiwania darczyńców najważniejszą miarą jest ekonomiczna sto-
pa efektywności, rozumiana jako relacja między poniesionymi nakładami a uzyskanymi 
przychodami [Sargeant, 2010, s. 200-233]. Wykorzystanie wskaźników finansowych, 
pozwalających na analizę opłacalności działań, ma duże znaczenie dla usprawiedliwie-
nia nakładów ponoszonych na fundraising – te w oczach dotychczasowych donatorów 
mogłyby budzić szereg zastrzeżeń natury etycznej [Sargeant, 2010, s. 44-59].

 » Najważniejsze cechy fundraisingu:

 » formułowany na poziomie analizy strategicznej organizacji,

 » synkretyczny, wykorzystuje techniki komunikacji marketingowej 

i sprzedaży,

 » efekty oceniane wg kryteriów finansowych.

Nie ma złotej zasady, pozwalającej określić, że jakaś akcja fundraisingowa zakoń-
czy się sukcesem bądź porażką. Jakkolwiek precyzyjne planowanie pomaga ograniczyć 
ryzyko niepowodzenia, dopiero wraz z doświadczeniem organizacja pozarządowa zy-
skuje praktyczne rozeznanie swoich możliwości organizacyjnych oraz charakterystyki 
i potencjału finansowego donatorów. Owa niepewność efektów – przy jednoczesnej 
konieczności poniesienia nakładów na działania fundraisingowe – sprawia, że w pol-
skim sektorze pozarządowym korzystanie z finansowania publicznego wydaje się dużo 
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prostsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze od mozolnej i niepewnej pracy na rzecz budo-
wy bazy darczyńców indywidualnych. W perspektywie zarządzających organizacjami 
pozarządowymi fundraising jawi się często nie jako inwestycja, ale bezpośredni i niepo-
trzebny koszt. Nastawienie to stanowi główną przyczynę wielokrotnie wspomnianego 
zjawiska „grantozy” [Iwankiewicz-Rak, 2011, s. 128-129].

Trzeba z całą mocą stwierdzić, że w XXI wieku tak nieufne podejście do nowo-
czesnego fundraisingu wydaje się niezwykle anachroniczne. Współczesna technolo-
gia – dostępna nawet najmniejszym organizacjom – pozwala niewielkim nakładem 
sił dotrzeć z przekazem fundraisingowym do szerokiego grona odbiorców. To ważne, 
ponieważ kluczowym aspektem budowania tzw. „portfela donatorów” jest utrzymy-
wanie stałej relacji z darczyńcami – z tego powodu media społecznościowe są obecnie 
podstawowym narzędziem fundraisera. Pozwalają one na informowanie o bieżących 
pracach organizacji pozarządowej – nowych inicjatywach, sukcesach czy porażkach 

– a tym samym budują poczucie wspólnoty i zaufanie, niezbędne przy pozyskiwaniu 
środków [Mika, 2014, s. 137-160].

W tym kontekście należy wspomnieć, że bez względu na wybrane techniki fun-
draisingu, niezmiernie ważnym elementem pozyskiwania środków jest dziękowanie 
darczyńcom za ich ofiarność, za nawet najmniejszą pomoc [Burnett, 2002, s. 155-180]. 
W budowaniu bazy donatorów ważna jest nie tyle ilość, ale jakość – dla osiągniecia 
najlepszych efektów (perspektywa efektywności finansowej!) należy skupiać się nie 
tyle na ekspansji, ale budowaniu silnej społeczności, oddanej sprawie reprezentowa-
nej przez konkretną organizację. W fundraisingu bardzo dobrze potwierdza się zasada 
Pareta 80/20, co znaczy, że najlepszy donator to nie ten, który jednorazowo dokona 
wielkiego przelewu, ale ten, który regularnie przekazuje choćby niewielkie środki.

Przy okazji omawiania związku między pozyskiwaniem środków na działalność 
trzeciego sektora a komunikowaniem się organizacji ze swoim otoczeniem, na osobną 
wzmiankę zasługuje mechanizm 1%. Co istotne, o ile dla jednych stanowi on element 
strategii fundraisingowej, szereg organizacji pozarządowych definiuje go jako nieza-
leżne źródło finansowania, rządzące się osobnymi prawami. W przypadku pierwszego 
podejścia, kluczowe znaczenie odgrywa wizerunkowo-reklamowy aspekt funkcjonowa-
nia OPP – organizacje o większej rozpoznawalności i silniejszej marce są zdolne do po-
zyskiwania większych środków [Iwankiewicz-Rak, 2011, s. 129-130]. Duże znaczenie 
odgrywa również innowacyjność w pozyskiwaniu darczyńców – swego czasu duże 
efekty przynosiło organizacjom rozprowadzanie darmowych programów do rozliczania 
PIT, gdzie z góry określano beneficjenta 1%.

Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na ekonomiczny aspekt fundraisingu, który 
nie do końca znajduje zastosowanie w przypadku mechanizmu 1%. W trakcie prac nad 
nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku 
(poprawki weszły w życie w 2010 roku) dyskutowano nad możliwością wprowadzenia 
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odgórnego pułapu nakładów (ujmowanych kwotowo lub procentowo), jakie OPP mo-
głyby przeznaczać na promocję w tym zakresie. O ile bowiem z perspektywy organi-
zacji każdy zysk jest mile widziany, z perspektywy całego mechanizmu przeznaczanie 
wysokich kwot na promocję rysuje się jako niedopuszczalne marnotrawstwo. W opinii 
różnych ekspertów, wydatki na reklamę nie powinny przekraczać 7-10% wartości uzy-
skanych środków (nie wliczając w to bezpłatnej ekspozycji medialnej, sporadycznie 
otrzymywanej przez różne OPP) – optimum na chwilę obecną bardzo trudne do uzy-
skania w przekroju całego trzeciego sektora.

Na koniec, odnosząc się do szerszej definicji fundraisingu, dwa słowa należy rów-
nież poświęcić sponsorowaniu działań trzeciego sektora przez przedsiębiorstwa, gdzie 
opisywany aspekt komunikacyjno-marketingowy nabiera dodatkowego znaczenia. 
Sektor prywatny jest najczęściej zainteresowany wspieraniem tylko tych podmiotów, 
które pozwalają na uzyskanie korzyści wizerunkowych. Dlatego bardzo ważna jest 
dbałość o markę organizacji pozarządowej – o wartości, które utożsamia, o emocje, 
które wywołuje w społeczeństwie [Burnett, 2002, s. 127-150]. Ponadto, sponsoring 
przynosi wymierne korzyści zaangażowanym stronom jedynie wtedy, gdy uda się zsyn-
chronizować wiadomość, wysyłaną przez podmiot pozarządowy i prywatny. Uzyskanie 
takiego efektu synergii wymaga rozwiniętych zdolności komunikacyjnych, ścisłego 
współdziałania i zaufania między partnerami – w przeciwnym wypadku wejście w za-
żyłość sponsorską może powodować zagrożenia dla wszystkich zaangażowanych stron 
[Limański, Drabik, s. 144-145]. To właśnie przede wszystkim z powodu ograniczonych 
kompetencji trzeciego sektora w obszarze zarządzania wizerunkiem i PR przedsiębior-
stwa prywatne są skłonne do wspierania jedynie największych i najbogatszych organi-
zacji pozarządowych.
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Pytania do rozdziału

1. Czy jesteś w stanie wskazać potencjalne konflikty interesów, ograniczające do-
stępność wybranych źródeł finansowania organizacji pozarządowych?

2. Na czym polega zjawisko „grantozy” w trzecim sektorze?
3. Co to jest „mechanizm 1%”? Jakie są jego wady i zalety?
4. Na czym polegają i skąd się biorą różnice w definiowaniu pojęcia „fundraising”?
5. Dlaczego fundraising powinien stanowić element zarządzania organizacją po-

zarządową na szczeblu strategicznym, a nie operacyjnym?
6. Co Twoim zdaniem stanowi o skuteczności działań fundraisingowych?

Ćwiczenia

Źródła finansowania

Jesteś członkiem zarządu stowarzyszenia zajmującego się ochroną środowiska 
i rewitalizacją dawnych obszarów kopalnianych na Górnym Śląsku. Twoja organiza-
cja działa prężnie, jednak ostatnimi czasy natrafiła na poważne problemy finansowe. 
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim skończy się finansowanie w ramach dużego grantu 
Ministerstwa Ochrony Środowiska – mimo wcześniejszych entuzjastycznych zapowie-
dzi, decyzją polityczną zdecydowano się zarzucić dotychczasowe programy wsparcia 
trzeciego sektora w Twoim regionie. Aby zachować ciągłość działania organizacji, mu-
sisz podjąć zdecydowane kroki celem zapewnienia nowych źródeł finansowania.

Wraz z końcem roku na koncie Twojej organizacji zostanie zaledwie 80 tys. złotych 
– to zdecydowanie za mało, żeby utrzymać dotychczasowe zatrudnienie (w biurze pra-
cuje 2 koordynatorów projektu oraz księgowa – każdy z nich zarabia po 3 tys. brutto; 
do tego dochodzą koszty stałe wynajmu i rachunków – ok. 2,5 tys./m-c). Teoretycznie 
organizacja może starać się o kredyt, jednak nie tylko jest on wysoko oprocentowany 
(20% w skali roku), ale też organizacja ma złe doświadczenia z tego rodzaju finanso-
waniem. Kilka lat temu stowarzyszenie tonęło w długach, na co ratunkiem okazało się 
dofinansowanie działalności z prywatnych funduszy członków. W efekcie trudno liczyć, 
by ci znowu zechcieli istotnie wesprzeć organizację.

Organizacja nie ma sponsorów. W regionie zdominowanym przez przemysł ciężki 
nie jest o to łatwo komuś, kto zajmuje się ochroną środowiska. Co prawda pojawiały się 
różne propozycje, dochodziło do wstępnych rozmów, jednak ze względów etycznych – 
nie chcąc ryzykować konfliktu interesów ani ograniczać swojej niezależności – walne 
zgromadzenie członków zawsze decydowało się zawetować takie działania.



162

Zarządzanie fnansami i fundraising 

Jedną z możliwości pozyskania finansowania jest grant na kolejny rok ze specjalne-
go funduszu Unii Europejskiej. Teoretycznie pozwoliłoby ono pokryć koszty wszyst-
kich działań stowarzyszenia przez najbliższy rok, jednak na przestrzeni następnych 
2 lat udział finansowania kosztów kwalifikowanych ma spaść ze 100% do 70% . Poza 
tym – jakkolwiek dotychczasowi pracownicy są kompetentni w składaniu i rozliczaniu 
wniosków – nie mają oni doświadczenia w realizacji projektów unijnych. Wcześniej 
tylko raz próbowali walczyć o takie środki, jednak nieskutecznie (w ocenie wniosku 
zabrakło kilku punktów do przyznania dotacji).

Stowarzyszenie posiada status OPP – od 5 lat uzyskuje małe wpłaty z tytułu 1%, 
ok. 15-20 tys. rocznie. Wobec braku jakiejkolwiek skoordynowanej kampanii rekla-
mowej kwoty te można uznać za pewien sukces – stowarzyszenie promuje się jedynie 
w kręgach znajomych swoich członków oraz z wykorzystaniem sporadycznie aktuali-
zowanych kont w serwisach społecznościowych. Ostatnio pojawiła się jednak szansa 
na zwiększenie rozpoznawalności w lokalnym środowisku – szefem regionalnej gazety 
został Twój licealny przyjaciel. „Po starej znajomości” jest Ci w stanie zaoferować kilka 
artykułów na Wasz temat oraz zniżkę na pakiet reklam w okresie od początku lutego 
do końca marca – łącznie za ok. 30 tys. zł.

Dodatkowo, na jednym z lokalnych szkoleń dla organizacji pozarządowych, w któ-
rych miałeś okazję uczestniczyć, poznałeś interesującego człowieka – dawnego fun-
draisera z doświadczeniem w stołecznych organizacjach pozarządowych, dla których 
na przestrzeni kilku lat pozyskał ponad 3 miliony złotych. Chętnie zajmie się doradz-
twem w Twojej organizacji, jednak wysoko ceni swoją pracę – za koordynację kampanii 
fundraisingowej (już nawet ma pomysł!) oczekuje przynajmniej 5 tys. netto / miesiąc. 
Do tego oczywiście należy doliczyć koszty inwestycji w pozyskiwanie darczyńców – 
zgodnie z jego wstępnymi kalkulacjami, nakład w wysokości ok. 40 tys. zł powinien 
zwrócić się w ciągu 4-8 miesięcy, do końca roku generując ok. 120 tys. przychodu. 
Problem w tym, że ów fundraiser ma na swoim koncie kilka spektakularnych porażek…

Na podstawie swojej wiedzy, wyobraźni oraz powyższych informacji zdecyduj, ja-
kie powinny być następne działania kierowanej przez Ciebie organizacji – jakie źródła 
finansowania wydają się najodpowiedniejsze i dlaczego?

Strategia fundraisingowa

Zarządzasz projektami w lokalnej organizacji, która prowadzi szeroko zakrojoną 
działalność na rzecz społeczności mieszkającej w upadającej dzielnicy jednego z du-
żych polskich miast. Do tej pory koordynowałeś wiele działań – przykościelne zbiórki 
darów dla ubogich rodzin, klub seniora, sprzątanie i upiększanie ulic, budowę świetlicy 
środowiskowej dla dzieci z zagrożonych rodzin. Niestety, Twoje stowarzyszenie ostat-
nio przechodzi przez cięższy okres – zmalało zaangażowanie w wolontariat, spadły 
wpływy z darowizn, co poważnie zagroziło dalszej realizacji projektów. Aby odwrócić 
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tę negatywną tendencję, walne zgromadzenie członków zdecydowało się zatrudnić do-
świadczonego menedżera organizacji pozarządowych. Ten, oceniając Twoje doświad-
czenie, powierzył Ci zadanie opracowania zarysów strategii fundraisingowej.

Twój przełożony oczekuje strategicznego dokumentu, na podstawie którego bę-
dzie można podjąć decyzję o późniejszym wdrożeniu szczegółowych działań w terenie. 
Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

1. Zestawienie trzech potencjalnie interesujących grup darczyńców – ich charak-
terystyka demograficzna, potencjał finansowy, wyznawane wartości, itd.;

2. Analizę wizerunku organizacji – kluczowych wartości, z którymi organizacja 
może się utożsamiać, z którymi kojarzą ją potencjalni darczyńcy;

3. Scenariusz kampanii fundraisingowej, odnoszący się do wspomnianych powyżej 
elementów;

4. Wstępny budżet kampanii fundraisingowej;
5. Sposób ewaluacji działań fundraisingowych.
Co ważne w kontekście ostatniego podpunktu, Twojemu przełożonemu w równym 

stopniu zależy na pozyskaniu pieniędzy na bieżącą działalność, jak na aktywizacji no-
wych wolontariuszy przez popularyzację działań stowarzyszenia oraz budowanie jego 
pozytywnego wizerunku. Powinieneś uwzględnić te elementy jako dodatkowe mierniki 
sukcesu swoich działań.

Koszt wszystkich działań fundraisingowych nie może przekroczyć 20 tys. zł. 
Maksymalna liczba zaangażowanych wolontariuszy nie może przekroczyć 5.




