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I. Wstęp 

Organizacje pozarządowe są trwałym elementem krajobrazu polskiego społeczeństwa oraz 

ważnym podmiotem debaty publicznej. W ostatnich latach stały się one ważnym odbiorcą 

funduszy publicznych, w tym i funduszy z Unii Europejskiej, oraz funduszy na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Te dwie ważne charakterystyki, wpływ na lokalne społeczności i rola w wydawaniu funduszy 

publicznych, sprawiają, że zadaniem stojącym przed każdym z podmiotów – czy to władzami 

lokalnymi czy grupami i instytucjami działającymi w danej społeczności lokalnej – 

zainteresowanych poprawą warunków życia ludzi w określonym miejscu, powinno być 

wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. Jest to wyjątkowo ważne zadanie, którego 

nie można przeoczyć w ramach strategicznego myślenia o rozwoju lokalnym.  

Zadania wspierania podmiotów działających na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności, 

w tym i organizacji pozarządowych, nie można sobie sensownie wyobrazić bez poznania ich 

stanu, kondycji i perspektyw rozwoju. Dlatego też celem badania organizacji pozarządowych 

na terenie Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Qwsi” było określenie ich stanu, istniejącego w 

nich potencjału, określenie barier uniemożliwiających ich rozwój oraz próba opracowania 

rekomendacji, które umiałyby je znieść lub ograniczyć ich negatywne oddziaływanie. 

Rekomendacje te uwzględniają szczególnie działania, których celem będzie pomoc 

organizacjom w szerszym korzystaniu ze środków „małych projektów” w ramach osi 4 Leader 

programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW). 

Za współpracę i bezcenną pomoc w realizacji badań chcielibyśmy podziękować pracownikom 

biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”.  

Wszystkie fotografie umieszczone w raporcie udostępnione zostały przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Qwsi”.   

Autorzy i realizatorzy badań: 

Paweł Antoniewicz 

Piotr Antoniewicz 
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II. Organizacje pozarządowe w Polsce. 

Zgodnie z definicją organizacja pozarządowa to, niebędąca jednostką sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałająca w celu 

osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w 

tym fundacja i stowarzyszenie. Definicja ta jest zapisana w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z póź. zmian ) w 

art.3, ust.2.  

Analizowanie działalności organizacji pozarządowych ma w Polsce dobrze ugruntowaną 

tradycję analityczną i badawczą. Od początku lat dwutysięcznych najszerszymi, w sensie 

zarówno zakresu problemowego, jak i obszaru przeprowadzania badań, są projekty 

prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. To głównie na podstawie tych badań 

posiadamy wiedzę dotyczącą organizacji pozarządowych w Polsce. 

Stowarzyszenie Klon/Jawor za rdzeń sektora pozarządowego uważa stowarzyszenia i 

fundacje. Oprócz tego, na podstawie przytoczonej powyżej definicji prawnej, do sektora tego 

należą także: Ochotnicze Straże Pożarne, związki zawodowe, jednostki kościoła Katolickiego, 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje samorządu gospodarczego. 

Zgodnie z danymi za rok 20101 w Polsce zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. 

Stowarzyszeń, nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych. Gdy w tych statystykach uwzględni 

się również OSP, uzyskany zostanie wynik  blisko  100  tys.  zarejestrowanych  organizacji.  Na 

organizacje pozarządowe można spojrzeć  jeszcze  szerzej. W takim oszacowaniu możnaby  

uwzględnić  także 6,5  tys.  organizacji  samorządu gospodarczego  i  zawodowego,  3,8  tys.  

pozostałych  organizacji  członkowskich, nie sklasyfikowanych jako stowarzyszenia (np. koła 

łowieckie, pracownicze kasy pożyczkowe, komitety  społeczne  itp.)  i  ok.  2  tys.  oddziałów  

lokalnych  jednostek  organizacyjnych Kościoła katolickiego pełniących działalność 

społeczną2. 

 

                                                           
1
 Badania prowadzone przez Klon/Jawor publikowane są w odstępach dwuletnich. 

2
 Wszystkie dane za: J. Przewłocka, 2011, Polskie organizacje pozarządowe 2011. Najważniejsze pytania, 

podstawowe fakty, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 5. 



5 | S t r o n a  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

III. Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. 

Województwo dolnośląskie jest jednym z ciekawszych obszarów do badania aktywności 

organizacji pozarządowych. Jak wskazują dane Klon/Jawor za 2010 najwięcej organizacji w 

stosunku do  liczby mieszkańców w Polsce zlokalizowanych jest w województwach 

mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i 

zachodniopomorskim. Według informacji podanych w raporcie dotyczącym badań 

organizacji pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego w 2006 było ich prawie 

pięć tysięcy3. Raport ten podaje również, że „jest  to  sektor  bardzo  zróżnicowany  pod  

względem  skali  działania, typów organizacji, celów statutowych, ilości i wieku członków, 

tradycji i historii”4. Ponad  połowa organizacji (dokładnie 55%) w cytowanym badaniu 

stanowiły  stowarzyszenia, a kluby  sportowe stanowiły blisko jedną piątą wśród organizacji 

biorących udział w badaniu (19%). W omawianych badaniach 9% organizacji wskazało na  

inną formę organizacji,  wśród  nich:  6%  stanowiły OSP. Badania Urzędu Marszałkowskiego, 

w przeciwieństwie do wspomnianych powyżej, prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, objęły organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska, skupiając się nie tylko 

na stowarzyszeniach i fundacjach, ale uwzględniało również OSP oraz  kluby  sportowe. 

Podstawowa konkluzja raportu jest taka, że „organizacje  w  województwie  dolnośląskim  są  

bardzo aktywne, zarówno w obszarze specyficznym dla typu organizacji, jak i w wymiarze 

aktywności w społeczności lokalnej5”. 

 

IV. Organizacje pozarządowe na obszarze aktywności LGD „Qwsi” – zakres, 

liczebność i założenia badań. 

Zakres terytorialny badań obejmował obszar działalności LGD „Qwsi”, czyli gminy z powiatu 

ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice oraz 

Złoty Stok.  

                                                           
3
 Raport, 2007, Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku – raport z badań, Wrocław, UMWD, s. 3. 

4
 Tamże, s. 4.  

5
 Tamże. 
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Zakres przedmiotowy obejmował organizacje pozarządowe w rozumieniu Stowarzyszenia 

Klon/Jawor oraz OSP i kluby sportowe, w tym wpisane do powiatowych rejestrów organizacji 

pozarządowych, czyli uwzględniał z jednej strony doświadczenia największych i 

najważniejszych badań sektora w Polsce oraz z drugiej strony badań przeprowadzonych 

przez Urząd Marszałkowski na terenie województwa dolnośląskiego (gdzie wskazano na dużą 

liczebność klubów sportowych oraz ważną rolę w społecznościach lokalnych pełnioną przez 

różnego rodzaju organizacje pozarządowe, w tym OSP). Na podstawie danych uzyskanych ze 

Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, gmin oraz danych pozyskanych z LGD 

„Qwsi”, stworzono bazę organizacji pozarządowych, 

która następnie została zweryfikowana, co do swojej 

aktualności, w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

(przy użyciu strony http://krs.ms.gov.pl/Rejestr.aspx). 

Tak powstała baza organizacji, która posłużyła do 

zweryfikowania danych dotyczących ilości organizacji6. 

Obejmuje ona 53 stowarzyszenia i fundacje, 35 OSP, 

66 klubów sportowych oraz 35 stowarzyszeń 

zwykłych. Spośród wszystkich organizacji 

pozarządowych wymienionych powyżej, do badania 

wybrano: 42 stowarzyszenia i fundacje, 35 OSP, 9 

klubów sportowych oraz 1 stowarzyszenie zwykłe.  

Do tych organizacji wysłane zostały e-mailem lub 

pocztą tradycyjną ankiety7, z prośbą o wypełnienie i 

zwrot. W przypadku wysyłki pocztą, dla zwiększenia 

efektywności zwrotów, do listu z ankietą dołączona 

została dodatkowa koperta z naklejonym znaczkiem oraz adresem zwrotnym. Poza pierwszą 

wysyłką e-maili i ankiet pocztą, organizacje monitorowane były telefonicznie i e-mailowo z 

prośbą o odesłanie wypełnionych ankiet. Badania przeprowadzono w terminie kwiecień – 

maj 2012. 

Zakres problemowy obejmował następujące kwestie: 

                                                           
6
 Lista w załączeniu. 

7
 W załączeniu. 

http://krs.ms.gov.pl/Rejestr.aspx
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• określenie liczby formalnie istniejących organizacji pozarządowych, 

• określenie liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych, 

• określenie głównych pól aktywności (kierunków działalności statutowej), 

• określenie źródeł finansowania ich działalności i projektów (składki, dotacje etc.), 

• określenie sytuacji materialno-finansowej działających organizacji pozarządowych, 

• określenie sytuacji zatrudnieniowej działających organizacji pozarządowych, 

• zdefiniowanie wiedzy i umiejętności w aplikowaniu o „małe projekty”, 

• zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych, 

• zdefiniowanie barier w działalności oraz planowanych kierunków rozwoju. 

 

W rezultacie otrzymano 25 ankiet zwrotnych, gdzie 16 ankiet zostało nadesłanych przez 

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), 7 nadesłały OSP, 2 kluby sportowe.  
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Liczba ankiet zwrotnych osiągnęła poziom 28,7% ankiet wysłanych, pomimo dołączenia 

zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem oraz telefonicznego monitorowania 

organizacji. Liczba ta może wydawać się z pozoru niewielka, zauważmy jednak, za innymi 

badaczami podsumowującymi badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z roku 2002, że spośród 

badanych organizacji: 

 prawie 60% organizacji z całą pewnością pozostaje aktywnych.  

 10% organizacji z całą pewnością zakończyło działalność, bądź w praktyce nie  

prowadzi żadnych działań.   

 30% organizacji pozostało nieuchwytnych, choć biorąc pod uwagę specyfikę ich 

działalności nie można wykluczyć, że istnieją8.   

Ważne jest również, że według tych badań zaledwie 19% spośród wszystkich organizacji 

pozarządowych zlokalizowanych jest w gminach wiejskich. I to one mają największe 

                                                           
8
 J. Herbst, 2005, Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach sektora 

organizacji pozarządowych w Polsce, Warszawa, Stowarzyszenie Kon/Jawor, s. 5. 
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trudności w funkcjonowaniu. Zgodnie z tymi informacjami można więc założyć, że spośród 

interesujących nas 87, organizacji w momencie przeprowadzania badań aktywnych w 

jakikolwiek sposób było od 26 do 43. Gdy uwzględnimy te informacje widzimy, że ankiety 

spłynęły od ponad 50% spośród wszystkich rzeczywiście aktywnych organizacji. Z punktu 

widzenia badawczego ilość przesłanych ankiet jest więc w pełni zadowalająca. Trzeba jeszcze 

dodatkowo zaznaczyć, że powyżej zaprezentowane dane procentowe dotyczyły sytuacji w 

roku 2002, a jak podkreślają ci sami autorzy w badaniach późniejszych „można zakładać, że 

do dnia dzisiejszego przytoczone wyżej oszacowania również nieco się zdezaktualizowały i że 

w praktyce odsetek zarejestrowanych, a w rzeczywistości nieistniejących organizacji 

zwiększył się”9. 

Ponieważ populacja organizacji i liczba zebranych ankiet były relatywnie niewielkie, 

prezentacja wyników badań przedstawiać będzie określone zagadnienia w sposób 

jakościowy i opisowy, uwzględniając określone tendencje, a nie ilościowy opierający się na 

wynikach procentowych i uwarunkowaniach statystycznych.  

Oprócz tego przeprowadzono również badania ankietowe z członkami Rady LGD Na 14 

członków rady - ankietę10 wypełniło 9 osób. 

Zakres problemowy obejmował następujące kwestie: 

• zdefiniowanie wiedzy i umiejętności w aplikowaniu o „małe projekty”, 

• zdefiniowanie barier w aplikowaniu o „małe projekty”, 

• zdefiniowanie roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu „małych projektów”, 

• zdefiniowanie czynników  ułatwiających aplikowanie o „małe projekty” i ich 

realizowanie. 

                                                           
9
 M. Gumkowska, J. Herbst, 2006, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, 

Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 20. Co prawda na podstawie ostatniej weryfikacji rejestru REGON 
przeprowadzonej przez  Główny Urząd Statystyczny przy okazji badań organizacji w 2008 roku stwierdzono, że 
liczba tych które nie działają wynosi około 25%, trzeba jednak dodać, że dotyczy ona tylko stowarzyszeń i 
fundacji. I nawet przy takim szacunku ankiety spłynęły od 30% rzeczywiście aktywnych organizacji.  
10

 W załączeniu. 
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Członkowie rady prezentują w niniejszym badaniu głos ekspercki, a zebrany wśród nich 

materiał badawczy umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienie realizacji „małych 

projektów”. 

 

V. Wyniki badań – struktura organizacji. 

Jeśli zawierzyć podanym powyżej informacjom, dotyczącym aktywności organizacji 

pozarządowych i pod ich kątem przyjrzeć się zebranemu materiałowi należy powiedzieć, że 

na badanym obszarze wyjątkowo aktywne są stowarzyszenia działające lokalnie oraz OSP. To 

one stanowią większość tych, które odesłały wypełnione ankiety. Takie wyniki nie powinny 

dziwić. Jak wskazują badania organizacji w Polsce „nie dominują bynajmniej organizacje 

ogólnopolskie, ale nieduże stowarzyszenia funkcjonujące w skali lokalnej. Dwie trzecie 

polskich organizacji nie wykracza ze swoimi działaniami ponad województwo, a dwie na pięć 

ogranicza się tylko do własnej gminy lub powiatu”11. Co więcej, charakterystyczne dla gmin 

wiejskich i miejsko - wiejskich, zwłaszcza na wschodzie Polski, są aktywne OSP. Także pod 

tym względem obszar działania LGD „Qwsi” jest typowy dla tego rodzaju gmin w Polsce. 

Zanim przejdziemy do omówienia zagadnień szczegółowych, należy ustalić podstawowy 

schemat prezentacji zebranego materiału. Jak pisze Jan Herbst „pierwszą decyzją, jaką trzeba 

podjąć przystępując do opisu różnic pomiędzy poszczególnymi typami organizacji jest decyzja 

dotycząca tego, jakie typy organizacji zamierzamy ze sobą porównywać, i w jaki sposób 

wyodrębnimy organizacje należące do każdego z nich. W przypadku pracy zmierzającej do 

opisu różnic o charakterze branżowym�jest jasne, że chodzi tu o przyporządkowanie 

organizacji do pewnych spójnych wewnętrznie grup w oparciu o informacje o tym, czym się 

zajmują”12.  W przypadku naszych badań decyzja wydaje się oczywista i wynikająca wprost z 

zebranego materiału z jednej strony, i ze struktury wybranych organizacji z drugiej. Z tych 

dwóch powodów dalsza prezentacja wyników opierać się będzie na rozróżnieniu dwóch 

typów formalno-prawnych organizacji: stowarzyszeń i fundacji oraz OSP i klubów 

sportowych. Prezentacja taka pozwoli na pokazanie specyfiki każdego z typów organizacji 

oraz uwypuklenie najważniejszych różnic pomiędzy nimi. Oprócz znaczenia analitycznego, 

                                                           
11

 J. Przewłocka, 2011, Polskie…, s. 10. 
12

 J. Herbst, 2005, Wewnętrzne…, s. 4. 
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taki sposób prezentacji przełoży się również na działania praktyczne. Świadomość specyfiki 

poszczególnych typów organizacji pozarządowych pozwoli na opracowanie konkretnych 

rekomendacji, których wdrożenie pozwoli na lepsze i sensowniejsze opracowanie 

programów i projektów wspierających działalność i rozwój organizacji pozarządowych na 

obszarze LGD „Qwsi”. 

 

VI. Stowarzyszenia i fundacje – podstawowe fakty. 

1. Podstawowe informacje o stowarzyszeniach i fundacjach 

Na 16 ankiet zwrotnych przesłanych przez organizacje pozarządowe działające w formie 

prawnej stowarzyszeń lub fundacji, 15 zostało nadesłanych przez organizacje działające w 

formie stowarzyszenia, a 1 przez fundację. 9 spośród 16 organizacji miały status organizacji 

pożytku publicznego (OPP), 3 zamierzała się o taki status starać, a 4 nie posiadało i nie 

zamierzało się starać o bycie OPP.  

Spośród celów działalności statutowej najwięcej wskazań miała edukacja, wskazana przez 9 

organizacji. 6 organizacji wskazało: kulturę, sztukę, oraz działania na rzecz młodzieży. 5 

organizacji wskazało również rozwój lokalny. 4 organizacje mają w zapisach statutowych 

działalność związaną ze sportem i rekreacją oraz turystyką i krajoznawstwem, 3 organizacje 

wskazały na działalność na rzecz seniorów. Natomiast 2 wskazały działalność charytatywną i 

działalność na rzecz niepełnosprawnych. 1 organizacja wskazała działania związane z 

promocją przedsiębiorczości oraz profilaktykę uzależnień. Badane organizacje działają zatem 

głównie na rzecz trzech grup: młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych. W tym celu, na 

poziomie zapisów statutowych, podkreślają istotność działań związanych z kulturą i sztuką, 

rozwojem lokalnym oraz sportem i turystyką. Jeśli chodzi o zapisy statutowe i ilość 

wymienionych przez nich celów wydają się, z jednej strony, wystarczające do podejmowania 

szerokiego wachlarza działań na rzecz społeczności lokalnej, z drugiej, odzwierciedlają zakres 

zainteresowań ludzi powołujący organizacje do życia i ich wiedzę dotyczącą potrzeb 

lokalnych społeczności. 

Jeśli przyjrzymy się rzeczywiście realizowanym działaniom zobaczymy, że są one zgodne z 

zapisami statutowymi. Można wyróżnić dwa typy działań. Po pierwsze, zdecydowanie 
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liczniejsza grupa działań jednorazowych, choć mogących odbywać się w określonych 

okresach czasu, skierowanych do młodzieży, seniorów lub mieszkańców, a mających postać 

pikników, wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Po drugie, mniej liczna grupa działań, w 

treści bardzo podobnych jak poprzednia, lecz w formie działań „ciągłych”: prowadzenie 

świetlicy, kursów sportowych itd. 

Jeśli chodzi o źródła przychodów przedstawiają się one w następujący sposób: najczęściej 

wskazywane są składki członkowskie (wskazało na nie 11 spośród 16 organizacji), a następnie 

sponsorzy i darowizny – 9 wskazań, oraz dotacje i granty, przede wszystkim od władz 

lokalnych – 8 wskazań. Jedna tylko organizacja prowadziła działalność gospodarczą, a 4 

odpłatną działalność pożytku publicznego. Warto podkreślić, że w przypadku 4 organizacji 

źródłem przychodów są darowizny z 1% dla OPP. 

 

Ciekawie prezentują się również dane dotyczące ważności poszczególnych źródeł 

przychodów w ramach budżetów organizacji. 4 organizacje wskazały na dotacje i granty z 

gminy i powiatu oraz z innych źródeł, jako najważniejsze, tj. stanowiące największe 

procentowo źródło przychodów; 3 wskazały na składki członkowskie, a 2 sponsorów i 
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darowizny. Stowarzyszenie Klon/Jawor analizując źródła przychodów wyróżnia następujące 

sześć segmentów organizacji pozarządowych13: 

 bazujące na środkach publicznych - 43% organizacji 

 bazujące na składkach członkowskich - 17% 

 bazujące na datkach, darowiznach, 1% - 17% 

 praktycznie bez środków - 11% 

 bazujące na wypracowanym zysku / opłatach - 7% 

 bazujące na wsparciu innych organizacji lub oddziałów - 3% 

Analizowane organizacje mieszczą się zatem przede wszystkim w trzech typach, które są w 

Polsce najczęstsze. Prezentowane wyniki nie odbiegają również w znaczący sposób od tych 

uzyskanych podczas badań dolnośląskich organizacji pozarządowych. W raporcie po nich 

czytamy: „Niemal   trzy   czwarte   (72%)   organizacji   utrzymuje   się   ze   składek 

członkowskich,  dziesięć  procent  mniej  (62%)  korzysta  ze  wsparcia  finansowego  ze 

strony Urzędu Miasta lub Gminy, 18% ze środków ze Starostwa Powiatowego. Ze  środków 

rządowych korzysta, co dziesiąta organizacja. 7% organizacji wykorzystuje środki  unijne.  

Środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego  trafiają  do  6%  organizacji pozarządowych z 

województwa”14. 

Jeśli chodzi o formę księgowości to 11 prowadziło pełną księgowość, a 5 księgę przychodów i 

rozchodów. 

W bardzo zróżnicowany sposób przedstawiają się dane dotyczące rocznych budżetów 

organizacji. 7 wskazało na średnioroczne przychody wyższe niż 11 tysięcy PLN, w tym aż 4 

wyższe niż 50 tys. 9 miało średnioroczne przychody za ostatnie trzy lata niższe lub równe 10 

tysiącom PLN, w tym 6 niższe niż 1 tysiąc PLN. 

                                                           
13

 J. Przewłocka, 2011, Polskie…, s. 16. 
14

 Raport, 2007, Organizacje…, s. 10. 
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Również w dość zróżnicowany sposób prezentuje się obraz zasobów materialnych, które 

posiadają omawiane organizacje z obszaru LGD „Qwsi”. Poniższy wykres prezentuje 

odpowiedzi, których udzieliły organizacje. 

 

Choć obraz posiadanych zasobów materialnych może wydawać się niezbyt optymistyczny, 

nie odbiega on znacznie od polskiej przeciętnej. Badania z roku 2006 pokazują, że „gdy 

chodzi o majątek (poza bieżącymi środkami), to:  

–  4% organizacji posiada na własność lokal lub inną nieruchomość, (…) 

–  3% organizacji dysponuje majątkiem w postaci jakiegoś środka transportu, (…) 

–  5% (w porównaniu do 12% dwa lata temu) dysponuje innym majątkiem, w skład którego 

zalicza przede wszystkim różnego rodzaju sprzęt, meble, wyposażenie”15. Zmaganie się z 

niedoinwestowaniem i brakiem podstawowego wyposażenia jest codziennością dla 

zdecydowanej większości organizacji pozarządowych w Polsce. 

                                                           
15

 M. Gumkowska, J. Herbst, 2006, Podstawowe…, s. 47. 
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Podobny deficyt dostrzeżemy gdy będziemy analizować zasoby ludzkie stowarzyszeń i 

fundacji.  Aż 10 na 16 organizacji nie współpracuje z żadnymi wolontariuszami. W tych 6 

współpracujących średnia liczba wynosi prawie 23 wolontariuszy na organizację, przy czym 

jest to średnia. W rzeczywistości jedna organizacja potrafi współpracować z 1 

wolontariuszem (najniższe wskazanie), podczas gdy inna z 35 (najwyższe wskazanie). Tylko 5 

zatrudnia jakichkolwiek pracowników. Spośród nich tylko jedna na umowę o pracę, podczas 

gdy pozostałe na umowy cywilno-prawne. Wśród nich średnia pracowników na takich 

umowach to 3 na organizację, czyli niewiele. Również raczej niezbyt imponująco 

przedstawiają się dane dotyczące aktywnych członków organizacji. Średnia ze wszystkich 16 

organizacji przedstawia się następująco: 41 członków i tylko 25 aktywnych. 

 

Wyniki takie są dość typowe jeśli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące całej Polski. Jak 

pisze Stowarzyszenie Klon/Jawor: „Dostępne  dane  pokazują,  że  działania  organizacji 

opierają  się  przede  wszystkim na pracy nieodpłatnej: zarówno członków lub władz 

organizacji (a więc wolontariuszy „wewnętrznych”), jak i wolontariuszy zewnętrznych, 
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nienależących formalnie do organizacji”16. Według danych ogólnopolskich połowa  

organizacji  opiera się w  swoich  działaniach  na  regularnej  społecznej  pracy swoich  

członków  lub  przedstawicieli  władz. Z  deklaracji  przedstawicieli  organizacji  wynika 

również, że średnio ponad jedna trzecia to członkowie „wirtualni” (mimo formalnego 

członkostwa nie pojawiają się na zebraniach, nie płacą składek i praktycznie nie utrzymują 

kontaktów z organizacją). Według tych samych badań tylko w co jedenastym stowarzyszeniu 

wszyscy członkowie aktywnie włączają się w życie organizacji. Wielkość bazy członkowskiej 

jest również bardzo zróżnicowana. Połowa stowarzyszeń ma nie więcej niż 35 członków, a w 

2010 roku z wolontariuszami współpracowało 50% organizacji. 

2. Doświadczenie organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

Zanim przyjrzymy się dokładniej doświadczeniom organizacji w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych spójrzmy na katalog problemów jakie napotykają organizacje w swojej pracy. 

Umieszczenie go tutaj wydaje się o tyle ciekawe, że stanowi, z jednej strony uzupełnienie 

zaprezentowanych powyżej rozważań dotyczących stanu organizacji. Z drugiej zaś strony, 

pokazuje nam ograniczenia, które pojawiają się na etapie starania się o środki zewnętrzne. 

TYP PROBLEMU 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 

- NADMIERNIE SKOMPLIKOWANE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW 
GRANTODAWCÓW, SPONSORÓW LUB FUNDUSZY UE 

12 

- BRAK CZASU NA SPRAWY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 11 

- TRUDNOŚCI W ZDOBYWANIU FUNDUSZY I SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 

10 

- TRUDNOŚCI W UTRZYMANIU DOBREGO PERSONELU, CZŁONKÓW, WOLONTARIUSZY/BRAK OSÓB 
GOTOWYCH BEZINTERESOWNIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIA ORGANIZACJI 

6 

- TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ 4 

- BRAK DOSTĘPU DO WAŻNYCH DLA ORGANIZACJI INFORMACJI 2 

- KONKURENCJA, KONFLIKTY I BRAK WSPÓŁPRACY ZE STRONY INNYCH ORGANIZACJI 2 

- BRAK LOKALU LUB MIEJSCA REGULARNEGO SPOTYKANIA SIĘ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW 2 
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- NIEKORZYSTNY WIZERUNEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OCZACH OPINII PUBLICZNEJ I W 
MEDIACH, BRAK ZAUFANIA DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

1 

 

Katalog problemów wskazanych przez organizacje pokazuje na postrzeganie przez nie 

procedur ubiegania się o środki zewnętrzne jako zbyt zbiurokratyzowane i problematyczne, 

co przekłada się na trudności w ich zdobywaniu. Oprócz tego, drugim podstawowym 

wymiarem problemów, które napotykają organizacje w swoim działaniu, są te związane z 

rozpoznanym powyżej deficytem na poziomie zasobów czasu, materialnych/sprzętu oraz 

kadrowych. 

Jak wykazano organizacje pozarządowe z obszaru LGD „Qwsi” opierają się na społecznej 

pracy własnych aktywnych członków, którzy również w dużym stopniu, poprzez składki, 

finansują podejmowanie działań. Równie ważnym źródłem dochodów organizacji są dotacje 

o granty. Przyjrzymy się więc teraz doświadczeniom organizacji w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Zgodnie z deklaracjami organizacji w ostatnim roku o dofinansowanie działań 

w ramach konkursów różnych podmiotów wnioski złożyło wszystkie 16 przebadanych 

organizacji. Ilość organizacji składających wnioski do poszczególnych podmiotów przedstawia 

poniższa tabela. 
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Wnioski były najczęściej składane do gminy, później na inne konkursy grantowe oraz na 

program Odnowy Wsi. Według dostarczonych informacji 16 organizacji złożyło w sumie 36 

wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez różne podmioty. Spośród nich 12 

organizacji otrzymało dofinansowanie na 27 projektów. Należy uznać to za bardzo dobry 

wynik. Tylko jedna organizacja wskazała instytucję rozdzielającą środki europejskie, w tym 

wypadku to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jako 

podmiot, do którego składała wnioski – nie otrzymała ona jednak dofinansowania. Tendencji 

tej nie należy się jednak dziwić. Jak wskazuje Stowarzyszenie Klon/Jawor w oparciu o swoje 

wieloletnie doświadczenia oparte również na cyklicznych badaniach: „Zainteresowanie 

funduszami unijnymi jest wyraźnie skorelowane ze skalą działania, tematyką, jaką zajmują się 

organizacje  oraz oczywiście zasobami i wielkością organizacji. Wśród tych działających na 

skalę lokalną o fundusze aplikowało 15% (8% z sukcesem), a wśród tych aktywnych na skalę 

ponadpaństwową – aż 43% (24% z sukcesem)”17. 

Równie dobrze wyglądają odpowiedzi dotyczące wniosków złożonych lub planowanych do 

złożenia w bieżącym roku. Tylko 3 organizacje nie złożyły lub nie zamierzały złożyć wniosków 
                                                           
17
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Gmina inne konkursy grantowe Program odnowy wsi Powiat Urząd Marszałkowski 
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o dofinansowanie. Pozostałych 13 złożyła albo planuje złożyć wnioski, na ogólną liczbę 23 

wniosków. 

3. Potrzeby organizacji 

W przeprowadzonych badaniach organizacje zadeklarowały następujące potrzeby 

szkoleniowe: 

TEMATYKA SZKOLEŃ 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 

- ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJACH 10 

- ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI, W TYM DOTACJE Z UE 8 

- GMINNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 7 

- ZASADY I PRAKTYKA TWORZENIA PROJEKTÓW 6 

- PROMOCJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI ORAZ WYKORZYSTANIE INTERNETOWYCH NARZEDZI PROMOCJI 5 

- TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZADANIOWYMI 4 

- KREATYWNOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH – JAK WYNAJDYWAĆ MOCNE I SŁABE STRONY I JAK 
PRZEKUWAĆ JE W SUKCES 

4 

 

Każda z organizacji mogła wskazać te tematy szkoleniowe, które uważała za istotne dla 

swojej działalności, nie było tutaj ograniczeń co do ilości odpowiedzi. Uzyskane wyniki, z 

dominującą pozycją szkoleń dotyczących prowadzenia księgowości i zdobywania środków na 

działalność organizacji oraz zasad tworzenia projektów nie odbiegają od danych uzyskanych 

podczas badań organizacji na Dolnym Śląsku. Według nich 77% chętnie wzięłoby udział w 

szkoleniach dotyczących przygotowywania wniosków, a 70% pozyskiwania funduszy18. Te w 

gruncie rzeczy podstawowe potrzeby, są najistotniejszymi potrzebami szkoleniowymi. 

Sytuacja taka może wskazywać nie tylko na deficyt zasobów materialnych i ludzkich lecz 

również pewien deficyt wiedzy dotyczący podstawowych zagadnień związanych z 

prowadzeniem organizacji pozarządowej. 

4. Samoocena organizacji 

                                                           
18

 Raport, 2007, Organizacje…, s. 15. 
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Na rolę samooceny organizacji w badaniach sektora pozarządowego wskazuję m. in. badacze 

ze Stowarzyszenia Klon/Jawor pisząc: „Z jednej strony pozwoli to lepiej zrozumieć 

podstawowe zasady i wartości, na jakich organizacje opierają swoje działanie, z drugiej – 

opisać odczucia ich działaczy. Warto tu podkreślić, że w sytuacji, gdy działalność polskich 

NGO opiera się głównie na pracy społecznej ich członków i przedstawicieli władz, skala i 

skuteczność działania w dużej mierze zależą od entuzjazmu tych osób. Opinie i nastawienie   

ankietowanych przedstawicieli władz  wydają się więc naturalnym uzupełnieniem  portretu  

polskich organizacji pozarządowych”19. 

Organizacje z obszaru działania LGD „Qwsi” najlepiej oceniają takie wymiary swoich 

aktywności jak: wizerunek/reputacja organizacji, kompetencje pracujących osób i jakość 

świadczonych usług. To one dostały najwięcej wskazań oceniających jako „dobrze” lub 

„bardzo dobrze”. Najgorzej oceniane były takie wymiary jak:, stan i poziom wyposażenia 

organizacji, sytuacja finansowa i zarządzanie finansami organizacji oraz „wpływ na 

rozwiązywanie ważnych problemów lokalnych”. One z kolei dostały najwięcej wskazań „źle” 

lub „średnio”. Takie wymiary jak: poziom współpracy z instytucjami publicznymi i 

samorządami, poziom współpracy z innymi organizacjami były oceniane jako „średnio” i 

„dobrze”.  

Można więc powiedzieć, że funkcjonowanie organizacji, czy kontakty i współpraca z 

przedstawicielami innych podmiotów w oczach jej działaczy zasługują na, mniejsze lub 

większe, uznanie i przebiegają w sposób godny pochwały. Najgorzej wygląda natomiast 

samoocena sytuacji materialnej oraz poczucie wpływu na rozwiązywanie lokalnych 

problemów. 

 

VII. Ochotnicze Straże Pożarne i kluby sportowe– podstawowe fakty. 

1. Podstawowe informacje o OSP i KS 

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). 
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Ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. Wszystkie OSP powinny mieć 

zatem formalnie status stowarzyszenia.  

Klub sportowy to podstawowa jednostka organizacyjna, realizująca cele i zadania w zakresie 

kultury fizycznej. Jest to organizacja posiadająca osobowość prawną, działająca jako osoba 

prawna - w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej - bądź, jako 

osoba fizyczna. Nas interesują stowarzyszenia kultury fizycznej. 

W porównaniu do organizacji pozarządowych, które odesłały 16 ankiet, OSP i KS odesłały ich 

mniej – a mianowicie 7 OSP oraz 2 kluby sportowe. Spośród nadesłanych ankiet 3 OSP i KS 

posiadało status Organizacji Pożytku Publicznego, 3 nie posiadały, ale zamierzały się starać, 

a 3 nie posiadały i nie zamierzały się o taki starać. 

Spośród celów działalności statutowej najwięcej wskazań miały rozwój lokalny, sport i 

rekreacja oraz młodzież – po 2 wskazania.  Po 1 wskazaniu miały: edukacja, ochrona 

środowiska, zdrowie, pożarnictwo. Taki wybór może zaskakiwać, ponieważ wskazuje, że i 

OSP, i KS mają potencjalnie szerszy wachlarz działań, niż mogłoby się wydawać. Nie są one 

bowiem skupione wyłącznie na działaniach z zakresy pożarnictwa czy sportu. 

Jeśli przyjrzymy się rzeczywiście realizowanym działaniom zobaczymy, że dotyczą one 

przede wszystkim jednak tych dwóch typów działań, ewentualnie dotyczą remontów remiz 

lub innych zakupów związanych z doposażeniem. Warto podkreślić, że niektóre OSP również 

aktywnie uczestniczą przy organizacji lokalnych festynów i pikników lub prowadzą szkolenia z 

zakresu bezpieczeństwa dla uczniów miejscowych szkół. 

Jeśli chodzi o źródła przychodów to najważniejszymi są dotacje z gminy i powiatu - wskazało 

na nie wszystkie 9 organizacji, a 8 spośród nich wskazało je jako najważniejsze – w sensie 

wielkości przychodów. Oprócz tego ważni byli również sponsorzy i darowizny – 6 wskazań, 

oraz składki członkowskie – 5 wskazań jako źródeł przychodów. Żadna z organizacji nie 

prowadziła działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
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Jeśli chodzi o formę księgowości to 5 prowadziło pełną księgowość, 1 prowadziła księgę 

przychodów i rozchodów, a 3 nie prowadziły żadnej księgowości. 

Co ciekawe, takie a nie inne źródła przychodów, nie przekładają się na wielkość rocznych 

budżetów OSP i KS, które wydają się być relatywnie duże, jak na jednostki finansowane 

wyłącznie z dotacji samorządów i darowizn. W otrzymanych ankietach aż 3 wskazały na 

średnioroczne przychody za ostatnie trzy lata z przedziału 21-50 tysięcy PLN, a 2 na ponad 50 

tysięcy PLN. Tylko jedna miała budżet poniżej 1 tysiąca PLN, i po jednej w przedziałach 6-10 

tysięcy PLN i 11-20 tysięcy PLN. 

Jeśli przyjrzymy się zasobom materialnym, które posiadają omawiane OSP i KS z obszaru 

LGD „Qwsi”, dostrzeżemy ich raczej niezbyt dobrą sytuację materialną. Poniższy wykres 

prezentuje odpowiedzi, których udzieliły omawiane organizacje. 
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Ponadto 1 OSP wskazało, że posiada sprzęt gaśniczy i własny samochód. 

Podobny deficyt dostrzeżemy gdy będziemy analizować zasoby ludzkie.  Żadna z OSP, 

najprawdopodobniej z racji prowadzonych działań, nie współpracuje z wolontariuszami. 

Tylko jeden KS współpracował z ogólną liczbą 10 wolontariuszy. Tylko 3 OSP i KS zatrudniają 

pracowników (i to tylko 4 w sumie, wszystkich na umowach cywilno-prawnych). Mniej 

niepokojąco przedstawiają się dane dotyczące aktywnych członków organizacji. Średnia z 

wszystkich 9 OSP i KS przedstawia się następująco: 33 członków i 24 aktywnych. 
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Wyniki te są trochę gorszę w porównaniu z prezentowanymi powyżej wynikami dotyczącymi 

pozostałych organizacji pozarządowych. Zarówno jeśli chodzi o formalnych członków, jak i 

członków aktywnych. 

2. Doświadczenie organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

Zanim przyjrzymy się dokładniej doświadczeniom OSP i KS w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych zwróćmy naszą uwagę, na katalog problemów na jakie napotykają w swojej 

pracy.  

TYP PROBLEMU 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 

- TRUDNOŚCI W UTRZYMANIU DOBREGO PERSONELU, CZŁONKÓW, WOLONTARIUSZY/BRAK OSÓB 
GOTOWYCH BEZINTERESOWNIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIA ORGANIZACJI 

5 

- TRUDNOŚCI W ZDOBYWANIU FUNDUSZY I SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 

5 

- NADMIERNIE SKOMPLIKOWANE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW 
GRANTODAWCÓW, SPONSORÓW LUB FUNDUSZY UE 

4 

- BRAK CZASU NA SPRAWY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 4 
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- TRUDNOŚCI W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ 3 

- BRAK DOSTĘPU DO WAŻNYCH DLA ORGANIZACJI INFORMACJI 2 

- KONKURENCJA, KONFLIKTY I BRAK WSPÓŁPRACY ZE STRONY INNYCH ORGANIZACJI 1 

 

Katalog problemów wskazanych przez OSP i KS jest krótszy niż ten wskazany przez 

organizacje. Widzimy, że problemem jest przede wszystkim brak czasu, ludzi, funduszy i 

sprzętów koniecznych dla funkcjonowania OSP. Dane wskazują również na trudności 

biurokratyczne w zdobywaniu funduszy ze środków zewnętrznych. 

Przyjrzymy się teraz doświadczeniom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zgodnie z 

deklaracjami OSP i KS w ostatnim roku o dofinansowanie działań w ramach konkursów 

różnych podmiotów wnioski złożyło tylko 4 z 9 organizacji. Złożyły one 6 wniosków, w tym do 

gminy i powiatu 3 wnioski. Według dostarczonych informacji 5 wniosków otrzymało 

dofinansowanie a, tylko 1 nie. Ogólnie rzecz mówiąc ilość złożonych wniosków należałoby 

uznać za niezadowalającą, a ilość wniosków, które otrzymały dofinansowanie można uznać 

za bardzo dobrą.  

Również niezadowalająco wyglądają odpowiedzi dotyczące wniosków złożonych lub 

planowanych do złożenia w bieżącym roku. Tylko 2 organizacje złożyły w tym roku wnioski o 

dofinansowanie, 2 planowały złożyć, a 5 ani nie złożyło, ani nie planowało złożyć. 

3. Potrzeby organizacji 

W przeprowadzonych badaniach OSP i KS zadeklarowały następujące potrzeby szkoleniowe: 

TEMATYKA SZKOLEŃ 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 

- ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI, W TYM DOTACJE Z UE 4 

- KREATYWNOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH – JAK WYNAJDYWAĆ MOCNE I SŁABE STRONY I JAK 
PRZEKUWAĆ JE W SUKCES 

3 

- GMINNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2 

- ZASADY I PRAKTYKA TWORZENIA PROJEKTÓW 2 

- ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJACH 2 
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Każda z OSP i KS mogła wskazać te tematy szkoleniowe, które uważała za istotne dla swojej 

działalności, nie było tutaj ograniczeń co do ilości odpowiedzi. Uzyskane wyniki wskazują na  

dominującą pozycję szkoleń dotyczących zdobywania środków na działalność oraz 

kreatywności na obszarach wiejskich. Warto zauważyć, że ich podstawowe potrzeby 

szkoleniowe są inne niż w opisanych wcześniej organizacjach pozarządowych.  

4. Samoocena organizacji 

OSP z obszaru działania LGD „Qwsi” najlepiej oceniają takie wymiary swoich aktywności jak: 

poziom współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami, wizerunek/reputacja 

organizacji i poziom współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami. To one dostały 

najwięcej wskazań oceniających jako „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Najgorzej oceniane były 

takie wymiary, jak: stan i poziom wyposażenia organizacji oraz sytuacja finansowa i 

zarządzanie finansami. Dostały one najwięcej wskazań „średnio” lub „źle”. Takie wymiary, 

jak: kompetencje pracujących osób i jakość świadczonych usług stan i poziom wyposażenia 

organizacji poziom współpracy z innymi organizacjami oceniane były jako „średnio” i 

„dobrze”.  

Można więc generalnie powiedzieć, że funkcjonowanie organizacji, jej wpływ na społeczność 

lokalną czy kontakty i współpraca z przedstawicielami innych podmiotów w oczach jej 

działaczy zasługują na uznanie. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej wskazań „średnio” lub 

„źle” uzyskały te same aspekty co w przypadku opisywanych wyżej organizacji 

pozarządowych.    

 

IX. Organizacje pozarządowe a „małe projekty”. 

Ponieważ z punktu widzenia LGD „Qwsi” zagadnienie małych projektów ma szczególne 

znaczenie praktyczne, postanowiliśmy poświęcić jej osobną część analizy. 

Należy przypomnieć, że w ramach osi 4 Leader realizowane jest również działanie 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach tego działania, beneficjenci mogą 

ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działań Osi 3: „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa oraz rozwój 
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wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań oraz na operacje, które nie 

kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy 

jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „Małe projekty”. Taka 

konstrukcja zapisów oznacza, że dofinansowanie w ramach „małych projektów” dostępne 

jest jedynie tam gdzie zawiązana została Lokalna Grupa Działania. Dodatkowo, w przypadku 

organizacji pozarządowych, dofinansowanie to dostępne jest dla organizacji 

zarejestrowanych na terenie LGD lub takich, które prowadzą działalność na obszarze LGD.    

Planowany cel „małego projektu” powinien być zgodny z celami określonymi w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. „Działanie będzie wpływać na poprawę jakości 

życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich 

oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.” 

W końcu, pamiętać należy, że zakres pomocy (czyli kwalifikowane do dofinansowania 

działania) w ramach „małych projektów” obejmuję: 

1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru 

objętego LSR; 

2. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:  

 

a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu 

umożliwiającego dostęp do Internetu,  

b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

3. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:  

a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w 

tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, 
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b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

c. kultywowanie języka regionalnego i gwary,  

d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;  

4. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:  

a. utworzenie lub zmodernizowanie 

bazy informacji turystycznej oraz 

stron internetowych, przygotowanie 

i wydanie folderów oraz innych 

publikacji informacyjnych 

dotyczących obszaru objętego LSR, 

b. budowę, odbudowę lub 

oznakowanie małej infrastruktury 

turystycznej, w szczególności 

punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa 

biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków 

konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; 

5. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 

dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 

poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;  

6. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:  

a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 

architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, 

b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,  

c. remont lub wyposażenie muzeów,  

d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;  
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7. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 

opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 

dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości 

takich produktów;  

8. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.  

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 

000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla jednego beneficjenta nie może 

przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. 

Niestety, spośród 4 organizacji realizujących „małe projekty” na terenie LGD „Qwsi”, tylko 

jedna odesłała ankietę dotyczącą oceny doświadczeń korzystania z „Małych projektów”. Jako 

„bardzo dobrze” i „dobrze” oceniła ona: informacje o organizacji konkursów i zasadach 

przyznawania „małych projektów”, 

doradztwo przed złożeniem wniosków 

oraz adekwatność do lokalnych 

uwarunkowań kryteriów wyboru 

operacji, według, których oceniane są 

wnioski na „małe projekty”. Pozostałe 

elementy, tj.: jasność i przejrzystość 

formularza wniosku oraz instrukcji do 

wniosku, jasność i przejrzystość umowy 

na realizację projektu, proces składania 

i rozliczania wniosku o płatność proces wyjaśnień i poprawek do wniosku na etapie oceny 

wniosku w urzędzie marszałkowskim zostały ocenione jako „średnio”. Ilość uzyskanych 

danych nie uprawnia nas do jakichkolwiek generalizacji uwag dotyczących doświadczeń 

organizacji realizujących „Małe projekty”. 

Wnioski na „Małe projekty” nie złożyła, i nie zamierzała złożyć żadna z OSP i żaden KS. 

Spośród 16 przebadanych stowarzyszeń i fundacji tylko 8 złożyło lub zamierzało złożyć 

wnioski na „małe projekty”. Czyli zaledwie połowa. 
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Pomimo zawartej w ankiecie prośby tylko dwie organizacje, które złożyły lub zamierzają 

złożyć wnioski na „Małe projekty” określiły działania jakich dotyczyły lub miałyby dotyczyć. 

Może to oznaczać, że organizacje te pomimo deklaratywnego zainteresowania nie znają 

dokładnie możliwości i zasad dofinansowania w ramach „Małych projektów” lub system 

planowania działań realizują w sposób „konkursowy” – tzn. dopiero w momencie dotarcia do 

informacji o ogłoszonym konkursie zapoznają się z dokładnymi jego zasadami a w następnym 

kroku planują zadania, które chcieliby w tym konkursie dofinansować. 

Uzupełnieniem obrazu roli i udziału organizacji pozarządowych w „Małych projektach” dają 

nam badania przeprowadzone z członkami Rady LGD, czyli organu odpowiedzialnego za 

wybór projektów pod kątem zgodności z LSR. Skupiały się one na ocenie korzystania przez 

organizacje pozarządowe ze środków na „Małe projekty”.  

Według oceny członków rady w procesie ubiegania się o „Małe projekty” najlepiej wypadają 

takie elementy, jak:  

 informacja o organizacji konkursów i zasadach przyznawania „Małych projektów”; 

 doradztwo przed złożeniem wniosków;  

Otrzymały one najwięcej wskazań „bardzo dobrze” i „dobrze”.  

Jako „dobrze” oceniane były następujące wymiary:  

 jasność i przejrzystość formularza wniosku i instrukcji; 

 adekwatność do lokalnych uwarunkowań lokalnych kryteriów wyboru operacji 

według, których oceniane są wnioski na „Małe projekty”.  

Natomiast w przypadku takich wymiarów jak: proces wyjaśnień i poprawek do wniosku na 

etapie oceny wniosku w urzędzie marszałkowskim, jasność i przejrzystość umowy na 

realizację projektu oraz proces składania i rozliczania wniosku o płatność, były one oceniane 

generalnie jako „średnio” lub ankietowani udzieli odpowiedzi „trudno powiedzieć” – przy 

czym ich było najwięcej, co wskazywać może na fakt braku wiedzy na temat wspomnianych 

wymiarów. 

Jeśli chodzi o ocenę wniosków składanych przez organizację w porównaniu z tymi 

składanymi przez innych beneficjentów to najlepiej oceniono: 
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 zgodność celów projektu z celami LSR.  

Niższą generalną ocenę uzyskało w oczach członków rady uzasadnienie zgodności projektu z 

lokalnymi kryteriami wyboru projektów. Najniżej zaś w porównaniu z innymi beneficjentami 

ocenili oni racjonalność i poziom uzasadnienia planowanych wydatków w składanych przez 

organizację pozarządowe wnioskach. 

Wobec istotnego braku organizacji składających i zamierzających złożyć wnioski w ramach 

„małych projektów” istotnym było zapytać się o bariery w ubieganiu się o te środki. Jako 

największe i najbardziej znaczące bariery wskazane zostały:  

 konieczność posiadania wkładu własnego; 

 realizacja projektu na zasadzie refundacji.  

Jako mniej znaczące, ale również stanowiące istotne przeszkody, wskazane zostały 

następujące bariery:  

 procedura i czas oceny formalnej dokonywanej w urzędzie marszałkowskim;  

 czas oczekiwania na podpisanie umowy od momentu złożenia wniosku na konkurs; 

 wymóg podpisania umowy osobiście w urzędzie marszałkowskim; 

 konieczność wniesienie zabezpieczenia realizacji umowy w postaci weksla in blanco. 

Czyli procedury związane z urzędem marszałkowskim. Formalne wymogi związane z 

realizacją i rozliczeniem projektu wskazywane były jako bariery dla starania się o środki z 

„Małych projektów”. Natomiast takie elementy, jak konstrukcja i sposób wypełniania 

wniosku, w tym załączników, treść i język instrukcji do wniosku oraz konieczność 

uzasadnienia zgodności projektu z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, według 

członków Rady, postrzegane były jako te, które nie stanowią istotnych barier dla organizacji 

pozarządowych. 

Ocenieniu barier przez członków Rady, towarzyszyło wskazanie działań, które powinny służyć 

ich zmniejszeniu lub zniesieniu. Jako najważniejsze wskazane zostały następujące:  

 skrócenie czasu oczekiwania na podpisanie umowy do maksymalnie 6 miesięcy; 

 uproszczenie wymogów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów; 

 zmniejszenie wymaganego poziomu wkładu własnego. 
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Elementy związane z uproszczeniem procedur oraz ułatwieniami związanymi z zasobami 

materialnymi.  

Jako mniej istotne, ale również ważne ułatwienia wskazano:  

 wprowadzenie systemu zaliczek;  

 otrzymanie całej kwoty dotacji tuż po podpisaniu umowy;  

 uproszczenie i zmniejszenie zakresu informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku, 

w tym załączników. 

Dalsze szczegółowe działania związane z ogólnym zadaniem zmniejszenia wymogów 

proceduralnych oraz ułatwień związanych z finansowaniem „Małych projektów”. Natomiast 

takie elementy jak: uproszczenie treści i języka instrukcji, dokonywanie oceny formalnej 

przed oceną merytoryczną, dokonywanie oceny formalnej wniosku na poziomie Lokalnej 

Grupy Działania, nie były przez członków Rady widziane jako ułatwiające organizacjom 

pozarządowym ubieganie się o „małe projekty”. 

 

X. Wnioski i rekomendacje.  

Ta część raportu będzie dotyczyć określenia głównych rekomendacji związanych z 

działaniami, które pozwolą na zwiększenie poziomu wykorzystania środków w ramach 

„małych projektów” przez organizacje pozarządowe. Rekomendacje dotyczyć będą również 

zaplanowania działań w zakresie nabywania umiejętności i aktywizacji w ramach 

funkcjonowania LGD „Qwsi” oraz aktualizacji LSR, które to działania pozwolą na podniesienie 

kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych.  

1. Wnioski 

Zanim przedstawimy rekomendację, chcielibyśmy zebrać najważniejsze wnioski płynące z 

badań organizacji pozarządowych, które są również istotne w kontekście działalności LGD 

„Qwsi”: 

1. Jak pokazują dane liczbowe dużą grupę organizacji pozarządowych działających na 

obszarze funkcjonowania LGD stanowią organizacje działające na rzecz określonej 

miejscowości i społeczności lokalnej. To one przewarzają wśród tych, które odesłały 
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wypełnione ankiety. Jeśli przyjrzymy się rzeczywiście realizowanym przez nie 

działaniom zobaczymy, że dotyczą one przede wszystkim trzech grup docelowych: 

młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych. Dla wymienionych grup organizacje 

realizują głównie działania o charakterze incydentalnym. Mniej liczna jest grupa 

działań skierowana do tych grup docelowych, lecz realizowanych w formie działań 

„ciągłych”: prowadzenie świetlicy, kursów sportowych itd.   

2. Za pozytywny uznać należy fakt, że z pośród badanych organizacji tylko 3 nie 

zadeklarowały prowadzenia ewidencji księgowej. Pozostałe prowadzą pełną 

księgowość lub księgę przychodów i rozchodów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, 

że organizacje pozarządowe wskazały największe zainteresowanie szkoleniem z 

zakresu zasad prowadzenia księgowości w organizacjach. Może to świadczyć o tym, 

że zdają sobie sprawę z wymogu prowadzenia księgowości, ale jednocześnie mają 

świadomość swoich braków w tym zakresie.  

3. Ważnym elementem oceny potencjału organizacji jest określenie głównych źródeł 

przychodu. Pośród badanych organizacji są to: składki członkowskie 1- 6 wskazań, 

dotacje i granty - 17 wskazań oraz sponsorzy i darowizny - 15 wskazań. Dane te 

pokazują, że budżety organizacji 

można uznać za 

zdywersyfikowane, tj. nie 

opierające się tylko na jednym 

źródle. Ważną i dobrą informacją 

jest to, że najwięcej wskazań 

miały granty i dotacje, czyli 

wnioskować można, że 

organizacje są aktywne w 

pozyskiwaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych. Jedna tylko 

organizacja prowadzi działalność gospodarczą, a 4 odpłatną działalność pożytku 

publicznego. Warto podkreślić, że w przypadku 4 organizacji źródłem przychodów są 

odpisy z 1% dla OPP. 
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4. Skoro znamy już źródła przychodów warto sprawdzić jak wygląda wielkość budżetów 

organizacji. W tym aspekcie dane są dość zróżnicowane – 6 organizacji zadeklarowało 

budżet wyższy niż 50 tys. zł, 4 organizacje mieszczą się w przedziale 21 – 50 tys. zł, 3 

w przedziale 11 – 20 tys. zł, 4 w przedziale 6 – 10 tys. zł, a 7 poniżej 1 tys. złotych. Z 

jednej strony, 6 organizacji dysponuje już sporym budżetem powyżej 50 tys. zł, ale 

jednocześnie 7 dysponuje budżetem poniżej 1 tys. złotych. Generalnie jednak należy 

uznać, że badane organizacje dysponują budżetami pozwalającymi na realizację 

przynajmniej kilku działań rocznie. Należy pamiętać, że „małe projekty” realizowane 

są na zasadzie refundacji, tzn. zakontraktowane wnioski najpierw są wydawane, a 

następnie na podstawie wniosku o płatność można zwrócić się o ich refundację. 

Wytyczne bardzo ograniczają możliwości finansowania projektu z innych środków 

publicznych. W praktyce oznacza to, że organizacje pozarządowe, jako potencjalni 

beneficjenci, muszą dysponować środkami własnymi na sfinansowanie projektu lub 

środkami na spłatę pożyczki/kredytu na realizację działań. Ogromna ilość organizacji z 

obszarów wiejskich nie jest w stanie pokonać tej bariery.  

5. Dane przekazane przez organizacje pokazują, że średnio mają one trochę więcej 

członków niż pokazują dane dla całego kraju. Więcej niż połowa członków aktywnie 

uczestniczy również w działaniach organizacji. Organizacje na dość zróżnicowanym 

poziomie starają się współpracować z wolontariuszami, niektóre mogą pochwalić się 

sporą ich liczbą.  Informacje te należy generalnie uznać za dobre. Z jednej strony 

pokazują duże zaplecze członkowskie organizacji, a z drugiej umiejętność 

zaangażowania wolontariuszy w działania.     

6. Niestety dużo gorzej sytuacja wygląda w przypadku zatrudnionych pracowników, czyli 

zasobów ludzkich organizacji. Tylko jedna organizacja zadeklarowała zatrudnienie 

pracownika na umowę o pracę. Kilka organizacji zadeklarowało zatrudnianie 

pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Są to pracownicy zatrudniani 

incydentalnie do wykonania zadań w ramach realizowanych projektów. Szczególnie 

niskie zasoby kadrowe są poważną barierą w realizacji projektów ze środków 

publicznych, wymagających dobrej znajomości przepisów prawa i wytycznych 

konkursowych, doświadczenia w koordynacji i zarządzaniu działaniami, czasu na 

realizację projektu, wiedzy i umiejętności niezbędnej do prawidłowego rozliczenia 
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projektu.  A te wszystkie umiejętności wymagane są podczas tworzenia i realizacji 

„małego projektu”.     

7. Katalog problemów wskazanych przez organizację pokazuje na postrzeganie przez nie 

procedur ubiegania się o środki zewnętrzne jako zbyt zbiurokratyzowane i 

problematyczne, co przekłada się na trudności w ich zdobywaniu. Niestety procedura 

przygotowania i oceny wniosku w ramach „małych projektów” jest jedną z 

najbardziej złożonych, zbiurokratyzowanych i czasochłonnych procedur przy 

pozyskiwaniu środków publicznych. Dodatkowo zniechęca do niej fakt, że w ramach 

„małych projektów” pozyskać można relatywnie niewielkie środki finansowe na 

realizację działań.    

8. Innymi podstawowymi problemami, które napotykają organizacje w swoim działaniu 

są te z trudnościami w utrzymaniu personelu, członków, wolontariuszy oraz związane 

z pozyskiwaniem funduszy i sprzętu na działalność. Podkreślić tu należy szczególnie, 

wynikające z ankiet, braki lokalowe organizacji. Tylko 2 organizacje dysponują 

własnym lokalem, a 18 lokalem użyczonym. Połowa organizacji nie dysponuje 

również własnym telefonem oraz komputerem, czyli narzędziami niezbędnymi w 

komunikacji i zarządzaniu organizacją i działaniami.   

9. Ciekawe wnioski można wysnuć z danych dotyczących pozyskiwania środków z 

grantów i dotacji. Po pierwsze, żadnej z organizacji nie udało się pozyskać środków w 

ramach PO KL. Tylko 4 organizacje, z czego 1 wypełniła ankietę, pozyskały środki w 

ramach „małych projektów”. Warto podkreślić, że 20 organizacji zadeklarowało, że w 

ostatnim roku składało aplikację konkursową. W sumie było to 42 wniosków. 

Ostatecznie 16 organizacji dostało wsparcie na realizację 32 projektów. Były to 

głównie oferty składane do gmin oraz powiatów. Widać więc, że organizacje piszą 

sporo projektów, jednak głównie do „najbliższych” źródeł finansowania. Jedynie 8 

organizacji wyraziło zainteresowanie skorzystaniem ze środków w ramach „małych 

projektów”.      

10. Patrząc na potrzeby szkoleniowe organizacji to są one dość zróżnicowane, szczególnie 

jeśli patrzymy na nie w podziale organizacje pozarządowe a OPS i kluby sportowe. U 

tych pierwszych widać zainteresowanie szkoleniami we wszystkich aspektach 
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dotyczących funkcjonowania NGO. Te drugie wykazały mniejsze zainteresowanie tym 

pytaniem w ankiecie oraz wskazały mniejszy zakres tematyczny potencjalnych 

szkoleń. Obie grupy w dużym stopniu interesuje temat pozyskiwania środków, w tym 

środków z UE. Współgra to z danymi dotyczącymi składania projektów głównie w 

gminie i powiecie, co może być efektem nieznajomości innych źródeł.   

11. Z analizy danych dotyczących oceny „małych projektów” widać, że beneficjent 

korzystający z tych środków oraz członkowie Rady oceniający składane projekty na 

kilka aspektów mają podobne spojrzenie. Bardzo dobrze oceniony został proces 

informacji o organizacji konkursów oraz doradztwie na etapie przygotowania 

wniosków. Dobrze oceniono również adekwatność do lokalnych uwarunkowań 

kryteriów wyboru operacji, według, których oceniane są wnioski na „małe projekty”. 

W pozostałych aspektach widać już różnice w ocenie. Generalnie beneficjent ocenia 

elementy związane z oceną wniosku na poziomie Urzędu Marszałkowskiego oraz 

proces podpisywania umowy i realizacji projektu ocenia gorzej niż członkowie Rady.   

12. Członkowie Rady wskazali również bariery, które powodują, że organizacje 

pozarządowe nie korzystają ze środków z „małych projektów”. Jest to konieczność 

posiadania wkładu własnego oraz realizacja projektu na zasadzie refundacji. Bariery 

te korelują z wcześniejszymi danymi dotyczącymi wielkości budżetów badanych 

organizacji. Jako mniej znaczące, ale również stanowiące istotne przeszkody 

wskazane zostały następujące bariery: procedura i czas oceny formalnej 

dokonywanej w urzędzie marszałkowskim, czas oczekiwania na podpisanie umowy od 

momentu złożenia wniosku na konkurs, wymóg podpisania umowy osobiście w 

urzędzie marszałkowskim, konieczność wniesienie zabezpieczenia realizacji umowy w 

postaci weksla in blanco. Warto zwrócić uwagę, że są to bariery dotyczące procedur i 

sposoby pracy Urzędu Marszałkowskiego.  

 

2. Rekomendacje 

W pierwszej części rekomendacji 

chcielibyśmy skupić się na określeniu 

głównych rekomendacji związanych z 
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działaniami, które pozwolą na zwiększenie poziomu wykorzystania środków w ramach 

„małych projektów” przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD „Qwsi”. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że rekomendacje te dotyczą zmian w ogólnopolskim systemie prawnym. Ten 

fragment raportu będzie więc głosem w ramach toczącej się na forum krajowym dyskusji 

związanej ze zwiększeniem dostępności środków finansowych w ramach „małych projektów” 

dla organizacji pozarządowych. Przy tworzeniu listy rekomendacji wzięliśmy pod uwagę 

również fakt, że okres programowania 2007 – 2013 zbliża się już ku końcowi, co wyklucza 

radykalne i długookresowe zmiany. Dlatego są to rekomendacje bardziej o charakterze 

operacyjnym, a nie strategicznym. Należy również podkreślić, że dotychczasowe zmiany w 

ramach „małych projektów” spowodowały, że stały się one w trochę większym stopniu 

dostępne dla organizacji pozarządowych.   

1. Jak wspomniano wyżej, wnioski w ramach „małych projektów” realizowane są na 

zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o 

50% zaliczki na projekty inwestycyjne. W przypadku organizacji pozarządowych, które 

realizują głównie działania nie inwestycyjne powinna zostać wprowadzona również 

możliwość zaliczkowania projektu. Możliwość wyboru formy zabezpieczenia zaliczki 

powinna również uwzględniać realia funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

2. Ponieważ działalność ogromnej większości organizacji pozarządowych opiera się na 

wolontariacie i pracy społecznej w ramach kosztów kwalifikowanych „małych 

projektów”, powinien pojawić się jednoznaczny zapis umożliwiający zatrudnienie 

koordynatora oraz zlecenie świadczenia usług księgowych na czas trwania projektu. 

Co prawda, teoretycznie istnieje taka możliwość w ramach kategorii kosztu 

kwalifikowanego „zakup usług lub robót budowlanych” jednak, jak pokazuje praktyka 

oceny przez Urzędy Marszałkowskie, nie zawsze koszta koordynacji i księgowości są 

uznawane za kwalifikowane. Aby koszta te nie były planowane w nadmiernej 

wielkości ustalony mógłby zostać limit w jakim koszta te mogłyby być uwzględniane 

w budżecie, np. do 15% przyznanej kwoty pomocy.      

3. Każdy z wydatków planowanych w ramach „małego projektu” musi być uzasadniony i 

racjonalny. Najczęściej na etapie oceny wniosku w Urzędzie Marszałkowskim kwestia 

racjonalności rozpatrywana jest jedynie z punktu widzenia wielkości kwoty wydatku. 

Istotne byłoby, głównie w przypadku projektów nieinwestycyjnych, wprowadzenie 
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również jakościowych kryteriów oceny uzasadnienia i racjonalności wydatku. Podając 

przykład: wyobraźmy sobie, że organizacja pozarządowa chce zorganizować szkolenie 

dla mieszkańców obszarów wiejskich o tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni 

socjalnych. Obecnie na obszarze LGD taka spółdzielnia nie istnieje. Wnioskodawca ma 

więc do wyboru albo zorganizować szkolenie na obszarze zapraszając ekspertów z 

obszaru (w założeniu tańsze), albo zorganizować szkolenie wyjazdowe we współpracy 

z funkcjonującą już spółdzielnią socjalną (pewnie będzie droższe). Kierując się jedynie 

kryterium racjonalności ekonomicznej wybierzemy pewnie pierwszy wariant. 

Zastanówmy się jednak jakby ta sytuacja wyglądała z punktu widzenia efektów 

jakościowych projektu? Wydaje się, że szkolenie wyjazdowe, choć droższe, 

przyniosłoby większe efekty. Ze względu na to, że będzie to szkolenie wyjazdowe, 

udział w nim weźmie grupa osób rzeczywiście zainteresowana tematem. Więc 

skuteczniej wykorzysta nabytą wiedzę. Zauważmy również, że zorganizowanie 

szkolenia we współpracy z istniejącą spółdzielnią socjalną pozwoli poznać nie tylko 

kwestie teoretyczne, ale również praktyczne, związane z funkcjonowaniem 

spółdzielni socjalnej. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z pracownikami, 

zobaczyć jak spółdzielnia jest zorganizowana i jak funkcjonuje, poznać klientów 

spółdzielni etc. Pozwoli to uczestnikom poznać całość uwarunkowań funkcjonowania 

spółdzielni. Uczestnicy szkolenia będą mieli w ten sposób bezpośredni kontakt z 

pracownikami spółdzielni. Pozwoli im to zobaczyć, że są to tacy sami ludzie jak oni i w 

efekcie bardziej ich to zachęci i ośmieli do stworzenia własnej spółdzielni socjalnej. 

Widać więc, że w przypadku oceny działań nie inwestycyjnych warto oceniać 

racjonalność wydatku nie tylko pod kątem jego wielkości (kwoty) ale przede 

wszystkim ze względu na kryteria jakości i efekty działania. Urząd Marszałkowski 

powinien również pamiętać, że istnieje możliwość realizacji nieinwestycyjnej części 

„małego projektu” poza obszarem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Obecnie 

często niestety np. koszty zaplanowanych szkoleń wyjazdowych są kwestionowane 

jako niekwalifikowalne. Wynika to z uwarunkowań, o których pisaliśmy w tym 

punkcie.    

4. Bezdyskusyjnie musi zostać przyśpieszony czas oceny „małych projektów” i 

podpisywania umów na ich realizację. Szczególnie istotne jest to z punktu widzenia 

realizacji operacji o charakterze nieinwestycyjnym, gdzie uwarunkowania realizacji 
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takiej operacji mogą ulec poważnym zmianom. Obecnie czas oceny „małego 

projektu”, zakończony zaproszeniem do podpisania umowy, to co najmniej 6 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Niestety wiele jest przypadków gdzie ocena 

wniosku trwa 9 miesięcy, a nawet ponad 12 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że w tak 

długich okresach czasu wiele cen na produkty, materiały, usługi etc. ulega zmianie. 

Dodatkowo w sekcji V wniosku „opis operacji” w przypadku operacji dotyczących 

realizacji szkoleń, warsztatów, przedsięwzięć edukacyjnych, imprez kulturalnych, 

promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych należy w ich opisie zawrzeć bardzo 

szczegółowe informacje. Dotyczą one: tytułu, nazwy, tematu; terminu; lokalizacji; 

czasu trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin; grupę docelową odbiorców 

(potencjalni uczestnicy, liczba) oraz zasady uczestnictwa (dostępność, odpłatność, 

etc.); program (wstępny harmonogram, zakres); kryteria i sposób wyboru, wymagane 

kwalifikacje, doświadczenie, sposób weryfikacji prawidłowego i rzetelnego wykonania 

usługi, odnoszące się do osób realizujących (wykładowcy, prowadzący, artyści, etc.); 

rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją 

(zaproszenia, plakaty, materiały szkoleniowe, prezentacje, regulaminy konkursów, 

notatka z realizacji, listy obecności, listy odbioru nagród, dokumentacja zdjęciowa, 

etc.), niezbędne zaplecze techniczno – organizacyjne. Osoby mające doświadczenie w 

planowaniu działań o podobnym charakterze wiedzą, że tak szczegółowe 

zaplanowanie ich w perspektywie realizacji przynajmniej 6 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku jest praktycznie niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem należałoby, 

zdecydowanie skrócić termin oceny „małych projektów” oraz zmniejszyć wymagania 

odnośnie zbyt szczegółowego opisu operacji nieinwestycyjnej we wniosku.     

5. Beneficjent jednoznacznie negatywnie ocenił przejrzystość i jasność formularza 

wniosku oraz instrukcji do niego. Wydaje się więc niezbędne, aby w miarę możliwości 

formularze te uległy uproszczeniu.   

Kolejna grupa rekomendacji dotyczyć będzie działalności LGD „Qwsi” oraz zaplanowania 

działań w zakresie nabywania umiejętności i aktywizacji w ramach funkcjonowania LGD oraz 

aktualizacji LSR, które to działania pozwolą na podniesienie kompetencji i umiejętności 

organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu „małych projektów”. 
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1. Należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje o organizacji konkursów i zasadach 

przyznawania „małych projektów” oraz doradztwo przed złożeniem wniosków zostały 

ocenione bardzo dobrze, zarówno przez beneficjenta, jak i członków Rady. Oznacza 

to, że Biuro LGD w pełni realizuje swoje zadania związane z ułatwieniem, w tym 

organizacjom pozarządowym, wykorzystania środków w ramach wdrażania LSR.  

2. W zakresie nabywania umiejętności i aktywizacji w ramach funkcjonowania LGD warto 

pomyśleć również o zaplanowaniu dla beneficjentów, realizujących już „małe 

projekty”, w tym organizacji pozarządowych, szkoleń dotyczących prawidłowej 

realizacji i rozliczenia projektu. W części dolnośląskich LGD szkolenia takie 

zrealizowane zostały przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i pracownikami 

działu wdrażania i płatności odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją i rozliczeniem 

„małych projektów”.  

3. Ważnym elementem, dobrze ocenionym przez ankietowanych, jest doradztwo 

świadczone potencjalnym beneficjentom. Należy pamiętać, że jest to kluczowy 

moment zarówno dla potencjalnego beneficjenta, jak i dla LGD. Temu pierwszemu 

doradztwo wysokiej jakości zapewni przygotowanie dobrego projektu, co zwiększy 

jego szansę na szybsze podpisanie umowy oraz skuteczną realizację projektu; LGD 

dzięki świadczeniu usług doradczych ma większą wiedzę na temat planowanych 

pomysłów do realizacji i może 

mieć wpływ na to czy realizowane 

w ramach „małych projektów” 

operacje zapewnią osiągnięcie 

zaplanowanych w Lokalnej 

Strategii Rozwoju wskaźników 

produktu rezultatu i 

oddziaływania. Dlatego w okresie 

od ogłoszenia konkursu do 

zamknięcia naborów wniosków 

pracownicy biura powinni 
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potraktować świadczenie usług doradczych jako jeden z priorytetów. W okresie 

pomiędzy konkursami potencjalni beneficjenci powinni również mieć okazję 

skorzystania z pomocy doradczej.  

4. Wielu z badanych negatywnie oceniło przejrzystość i jasność formularza wniosku oraz 

instrukcji do niego. Wydaje się, że LGD mogłoby przygotować dla potencjalnych 

beneficjentów, w tym organizacji pozarządowych, mini-przewodnik, który w sposób 

jasny i czytelny zaprezentuje najważniejsze wytyczne związane z pierwszymi krokami 

w przygotowaniem wniosków. Taka jasna i przejrzysta instrukcja mogłaby zachęcić 

większą grupę organizacji do zapoznania się z oficjalnymi dokumentami 

konkursowymi.  

5. Aby zachęcić organizacje pozarządowe do składania wniosków należałoby również 

pokazać dobre praktyki realizacji „małych projektów” przez organizacje z obszaru 

LGD. Informacja o zrealizowanych projektach mogłyby pojawić się na stronach 

internetowych i w wydawnictwach LGD. Przedstawiciele organizacji realizujących już 

„małe projekty” mogliby podczas realizowanych szkoleń zapoznać uczestników ze 

swoimi doświadczeniami w realizacji „małych projektów”.  

6. W dodatkowym konkursie dla LGD jako jedna z preferowanych grup docelowych 

wymienione są organizacje pozarządowe. Dane z analizy pokazują, że warto rozważyć 

zaplanowanie dla nich systemowego wsparcia. Wsparcie to mogłoby dotyczyć: 

utworzenia centrum organizacji pozarządowych (ze środków operacji „odnowa i 

rozwój wsi”), realizację wsparcia szkoleniowego dla organizacji oraz aktywnych grup 

chcących ją utworzyć (ze środków operacji „małe projekty), przygotowanie biur 

księgowych do współpracy z organizacjami (ze środków operacji „tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”), kompleksowego przygotowania szkoleniowo – doradczego 

organizacji do skorzystania ze środków „małych projektów” (w ramach 

funkcjonowania, nabywania umiejętności i aktywizacji), stworzenie we współpracy z 

gminami oraz bankami spółdzielczymi systemu wspierającego organizacje w 

finansowaniu projektów realizowanych na zasadach refundacji oraz finansowaniu 

wkładów własnych (w ramach funkcjonowania, nabywania umiejętności i 

aktywizacji).  
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Realizacja powyższych rekomendacji powinna pozwolić na zwiększenie wykorzystania przez 

organizacje pozarządowe środków w ramach „małych projektów” oraz generalnie na rozwój 

jakościowy oraz ilościowy III sektora.         

 

XI. Lista załączników. 

Załącznik 1: Wzór ankiety dla organizacji pozarządowych.   

Załącznik 2: Wzór ankiety dla członków Rady. 

Załącznik 3: Ankieta dotycząca doświadczeń korzystania ze środków w ramach „małych 

projektów”.    

 

 

 

 

 


