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VADEMECUM PO FUNDUSZACH DLA ORGANIZACJI 

SPOŁECZNYCH 
- GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY (DOTACJI, GRANTÓW, POŻYCZEK) NA REALIZACJĘ 

DZIAŁAŃ SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W POLSCE? 

zebrała i opracowała: Monika Kaczmaryk  

 

Chcecie zrealizować jakieś przedsięwzięcie, które ma służyć nie tylko Wam, ale innym 

mieszkańcom Waszej miejscowości, gminy, regionu, powiatu.  Szukacie pieniędzy na tę 

inicjatywę.  

 

Może działacie jako lokalne stowarzyszenie, fundacja lub ochotnicza straż pożarna, czy 

koło gospodyń wiejskich? A może jesteście po prostu nieformalną grupą ludzi aktywnych, 

którzy chcieliby rozwiązać jakiś lokalny problem lub stworzyć coś, co będzie służyło 

większej grupie mieszkańców i przyszłym pokoleniom.  

 

Może Wasz projekt dotyczy edukacji dzieci, młodzieży czy dorosłych, a może macie 

pomysł na rozwój gospodarczy Waszej miejscowości? Może chcecie rozwiązać jakąś 

sytuację, która stała się dotkliwa dla większej grupy mieszkańców lub ocalić lokalną 

tradycję bądź obiekt należący do dziedzictwa kulturowego regionu? W każdym razie 

macie wspólny problem, wspólną potrzebę i jakiś wspólnie uzgodniony plan 

realizacji. 

 

Prezentujemy listę krajowych organizacji i instytucji, które przyznają dotacje na różnego 

rodzaju inicjatywy podejmowane przez mieszkańców społeczności lokalnych. Takich 

instytucji jest w Polsce bardzo wiele. Trzeba je znać! I trzeba co jakiś czas zaglądać na 

ich strony internetowe. Wśród nich są fundacje i stowarzyszenia.  

 

Każda instytucja rozdająca dotacje (tzw. granty) ma swoje zasady i procedury pracy i 

przyznawanego wsparcia. Każda z nich ma także swoje priorytety wsparcia finansowego i 

"ulubione" tematy wynikające z własnych celów statutowych. Te priorytety mogą ulegać 

zmianie, bo ciągle pojawiają się nowe potrzeby i problemy społeczne, a instytucje 

grantodawcze próbują na nie reagować. Zmiany te przebiegają w różnym czasie, np. co 

roku, bądź co trzy lata, dlatego wiedza na temat warunków otrzymania wsparcia 

finansowego wymaga ciągłej aktualizacji. Fakt ten sprawia, że niniejszy przewodnik jest 

tylko zachętą do zaglądania na strony internetowe wskazanych organizacji i niejako 

ściągawką do głębszych poszukiwań.   

 

Możecie zaglądać tu co jakiś czas i za pomocą niniejszego przewodnika przeglądać 

ogłoszenia tych kilkudziesięciu instytucji. Taki przewodnik powinien być wykorzystywany 

przez każdego fundraisera (ang. fund - fundusze, raise - zbierać) - czyli osobę, która 

poszukuje dla organizacji środków finansowych z różnych źródeł. 

 

Organizacje grantodawcze - w myśl spełniania zasady przejrzystości działań -  przyznają 

dotacje zwykle w oparciu o konkurs wniosków, czyli konkurs pomysłów przelanych na 

papier w formie szczegółowego planu działań tzw. wniosku o dotacje. Niektóre instytucje 

mają stałe terminy składania wniosków o fundusze. Większość jednak ogłasza konkursy 

w różnym czasie, dlatego warto regularnie zaglądać na ich strony internetowe, gdyż tam 

zwykle umieszczają zasady ubiegania się o fundusze, terminy składania wniosków i 

formularze tych wniosków. 

 

Warto wiedzieć, kto w Polsce daje pieniądze na cele społeczne, aby móc 

planować działalność społeczną swoich organizacji, czy grup nieformalnych. 

Zwykle są to pieniądze dużo bardziej przyjazne, niż np. trudno dostępne dla 

małych organizacji - dotacje z funduszy strukturalnych.  
 Jeśli znasz jeszcze inną organizację przyznającą dotację dla organizacji lokalnych, 

napisz do nas. 
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ? 
 

 Wnioski o dotację składa się zwykle na formularzach udostępnianych przez 

darczyńców na ich stronach internetowych lub w biurach. 

 Wnioski składa się zazwyczaj w 2 kopiach; niektórzy darczyńcy wymagają 

większej liczby kopii.  

 Do wniosku załącza się zwykle oryginał lub ksero wypisu z rejestru sądowego 

organizacji tzw. KRS; niektórzy darczyńcy proszą także o dołączenie statutu 

organizacji, sprawozdanie finansowego za ostatni rok i/lub bilansu.  

 We wniosku trzeba zwykle podać NIP i REGON organizacji wnioskującej o 

dotację, czy informację o posiadaniu przez organizację statusu organizacji pożytku 

publicznego. 

 Trzeba zwrócić uwagę na dokładne warunki terminu wpłynięcia wniosku do 

danego darczyńcy, czy jest to np. data stempla pocztowego, czy też data wpłynięcia 

wniosku do biura? Niektóre wnioski można przesłać pocztą, albo doręczyć osobiście; 

zdarza się,  że wnioski można przesłać tylko w formie elektronicznej!  

 Niektórzy darczyńcy wprowadzili obowiązek wcześniejszego rejestrowania 

wniosków na swoich stronach internetowych lub składania listów 

intencyjnych przed złożeniem właściwego wniosku. 

 Szukasz fundraisera? - osoby profesjonalnie zajmującej się zbiórką funduszy dla 

organizacji? Zgłoś się do po konsultacje do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu e-

mail: psf@fundraising.org.pl  lub umieść na stronie Stowarzyszenia ogłoszenie z 

informacją, iż szukasz takiej osoby dla swojej organizacji: www.fundraising.org.pl 

 

 

 

O Vademcum ... 

 

 Wybór prezentowanych treści w Vademecum nie oddaje pełnego zakresu 

działalności, ani misji organizacji.  Został zrobiony na użytek osób z 

lokalnych organizacji, które poszukują środków finansowych na realizację 

przedsięwzięć społecznych.  

 Informacje o organizacjach zostały zaczerpnięte z ich witryn internetowych, 

bądź innych publikacji informacyjnych.  

 W niniejszym opracowaniu podajemy listę tylko tych organizacji i instytucji, 

do których można bezpośrednio złożyć wniosek o dotację; pominęliśmy wiele 

organizacji, które wspierają cele społeczne przez inne organizacje m.in. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  

 Organizacje, które należą do Forum Darczyńców w Polsce , tj. organizacji, 

która zabiega o przestrzeganie wysokich standardów działalności organizacji 

grantodawczych w naszym kraju – zostały oznaczone nazwą FD. 
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VADEMECUM PO FUNDUSZACH 

 

ŹRÓDŁA PRYWATNE - POZARZĄDOWE 
 

1.  

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW W 
POLSCE 
Przyznaje dotacje na różne inicjatywy obywatelskie podejmowane przez organizacje 

pozarządowe, a także - co dość wyjątkowe w skali kraju - na instytucjonalny rozwój 

samych organizacji pozarządowych, zapraszanych przez samą Fundację do złożenia 

wniosku instytucjonalnego (program: Instytucje Obywatelskie). 

Wybrane programy dotacyjne Fundacji:  

 RÓWNE SZANSE - Lokalne Programy Stypendialne: Fundacja dofinansowuje 

np. realizację programów stypendialnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przez 

lokalne organizacje. W 2010 roku termin składania wniosków tylko przez zaproszone 

organizacje mija 31 marca. Kolorowa Akademia: wspiera programy organizacji, 

które prowadzą działania integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. W 

2010 roku termin składania wniosków tylko przez zaproszone organizacje mija 1 

kwietnia. 

 KOALICJE OBYWATELSKIE – kierowany jest do koalicji organizacji działających 

w jednym lub kilku krajach wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Celem 

programu jest wzmocnienie tych koalicji, które podejmują się rzecznictwa interesów 

społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na 

poziomie krajowym i europejskim, angażując w swoje działania szersze grupy 

obywateli.  W 2010 roku termin składania wniosków mija 1 października. Wnioski 

należy składać w języku angielskim. 
 DEMOKRACJA W DZIAŁANIU – celem programu jest zwiększenie udziału 

obywateli i organizacji w życiu publicznym. Wspiera obywatelskie działania dotyczące 

następujących zagadnień: strategie przygotowywanie propozycji systemowych 

rozwiązań, partycypacja – włączania obywateli w procesy podejmowania decyzji 

dotyczących ich dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju; Nadzór (dawniej – 

Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych; 

Tolerancja – przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych.  W 2010 roku 

termin składania wniosków mija 15 kwietnia, po uprzednim złożeniu listu 

intencyjnego i zaproszeniu do Programu.  

 WSCHÓD-WSCHÓD: celem programu jest wspieranie międzynarodowej wymiany 

doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przyczyniającej się do upowszechniania wartości 

społeczeństwa otwartego w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji 

Centralnej i Kaukazu. Fundacja przekazuje dotacje w ramach dwóch ścieżek: 

Partnerstwa – dotacje na wielostronne projekty współpracy międzynarodowej 

dotyczące różnych dziedzin życia społecznego [listy intencyjne można składać dwa 

razy w roku: do 1 lutego i do 1 września] oraz Kontakty – dotacje na podróże dla 

osób z Polski zaproszonych do udziału w projektach realizowanych w innych krajach 

regionu [wnioski rozpatrywane są na bieżąco, nie później niż 2 tygodnie przed 
terminem wyjazdu]. 

Terminy składania wniosków do poszczególnych konkursów grantowych na rok 2010 są 

stałe i podane na stronie. W niektórych programach wymagany jest początkowo list 

intencyjny, poprzedzający złożenie właściwego wniosku o dotację.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: www.batory.org.pl 

 

Adres Fundacji: 

ul. Sapieżyńska 10a  

00-215 Warszawa  
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tel. (0 22) 5360200  

fax. (0 22) 5360220  

e-mail: batory@batory.org.pl 

 

2.  

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW W 

POLSCE 
Wspiera  inicjatywy gospodarcze i społeczne mieszkańców wsi i małych miast oraz 

inicjatywy związane z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich i kulturą. Znana 

jest z programów wprowadzających na teren wsi  m.in. przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, małe elektrownie wodne oraz z przyznawania niskooprecentowanych pożyczek 

dla mikro-przedsiębiorców z terenów wiejskich.  

 

Przyznaje dotacje na realizacje inicjatyw prowadzonych na wsiach w konkursach. 

Niektóre z nich są stałe - ogłaszane są raz do roku, albo co kilka lat. Są to m.in.: 

 NASZA WIEŚ  NASZĄ SZANSĄ: we współpracy z Bankiem BISE (dawny konkurs 

pt. Nasz sposób na biedę na wsi). Celem konkursu jest aktywizacja społeczna i 

gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek, mająca ograniczać przyczyny 

ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować 

ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia. W 2008 roku termin 

składania wniosków minął 4 października. 

 NASZA ŚWIETLICA, NASZ KLUB - dotacje na utworzenie lub prowadzenie 

świetlicy lub wiejskiego klubu. Termin składania wniosków w 2007 roku minął 15 

listopada. 

 POŻYTECZNE FERIE - dotacje na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z małych miejscowości podczas ferii zimowych. W 2010 roku edycja tego 

programu nie odbyła się.  

 POŻYTECZNE WAKACJE - dotacje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z małych miejscowości podczas wakacji – w 2010 roku termin składania 

wniosków mija 15 kwietnia. 

 KULTURA BLISKA: we współpracy z Fundacją Batorego. Dotacje na wzbogacenie 

oferty kulturalnej mieszkańców małych miejscowości i aktywności w dziedzinie 

kultury. W 2010 termin wysyłania wniosków, po uprzednim zgłoszeniu się do 

Programu mija 23 marca. 

 ŚRODOWISKO NATURALNE NASZĄ SZANSĄ (kontynuacja konkursu pt. 

Bieda i środowisko naturalne). Wsparcie projektów, których celem jest ochrona i 

racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego połączone z aktywizacją 

społeczną i gospodarczą mieszkańców wsi i małych miasteczek.  

 OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, we współpracy z 

GEF/SGP UNDP: wsparcie projektów, których celem jest rozwój gospodarczy 

terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt 

gospodarskich i rodzimych gatunków roślin. W 2009 roku termin składania wniosków 

minął – 22 października. 

  
Terminy: Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych.  

Kto może ubiegać się o dotacje? 

O dotację mogą się ubiegać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze 

straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, prowadzące działalność na 

wsiach.  

Sprawdzaj na stronie Fundacji: www.fww.org.pl lub www.witrynawiejska.org.pl  

 

 

Adres Fundacji: 

ul. Bellottiego 1 

kod. 01-022 Warszawa 

tel. (0 22) 636 25 70,  

fax. (0 22) 636 62 70 

mailto:batory@batory.org.pl
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e-mail: fww@fww.org.pl 

 

3. 

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY, CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE 
Przyznaje dotacje na inicjatywy organizowane i realizowane przez dzieci i młodzież, a 

także programy wyrównujące szanse edukacyjne młodego pokolenia, zwłaszcza z 

terenów wiejskich i małych miast. Fundacja wspiera aktywność dzieci i młodzieży, i 

działania, które dają im szanse do rozwoju i twórczej aktywności. Preferuje projekty, w 

których autorami działań są młodzi, a osoby starsze asystują, bądź umożliwiają młodemu 

pokoleniu tę aktywność. Wybrane programy Fundacji to np.:  

 RÓWNAĆ SZANSE. WE WSPÓŁPRACY Z PAFW. Celem programu jest wsparcie 

inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z 

terenów wiejskich oraz miejscowości do 20.tys. mieszkańców. O dotację mogą ubiegać 

się organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz niesformalizowane grupy 

młodzieży z całej Polski. Konkurs ogłaszany jest co roku. W 2010 roku termin składania 
wniosków minął 22 lutego. www.rownacszanse.org.pl 

 MAKE A CONNECTION - PRZYŁĄCZ SIĘ. We współpracy z International Youth 

Foundation i firmą Nokia. Celem programu jest promowanie pozytywnego rozwoju 

młodzieży przez oferowanie młodym ludziom szansy na nawiązanie kontaktu ze 

społecznościami lokalnymi, rodzinami, rówieśnikami, i - z samymi sobą. Przyznawane jest 

wsparcie finansowe i szkoleniowe dla projektów realizowanych przez grupy młodzieżowe. 

Mogą dotyczyć rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, działań artystycznych, sportowych, 

ekologicznych, promowania kultury i historii. Młodzież musi samodzielnie przygotować 

projekty i wprowadzać je w życie. Konkurs dotacyjny realizowany jest w całej Polsce. W 

2010 roku realizowana jest IX edycja Programu Make a Connection. Nabór wniosków 

ogłaszany jest raz w roku, na początku września. www.makeaconnection.pl 

 ŚWIETLICA MOJE MIEJSCE. Celem programu jest stworzenie dla dzieci w wieku 8-

13 lat zorganizowanego, estetycznego i przyjaznego miejsca, wyposażonego i 

oferującego ciekawy program zajęć. Realizowany na terenie wybranych województw. 

O dotację mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe lub świetlice 

współpracujące z organizacjami. Dotacje mogą być przeznaczone na wyposażenie 

świetlicy, zakup materiałów do zajęć, książek, wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, 

koszty przejazdów. Od roku 2005 w programie uczestniczą 34 świetlice z województwa 

podlaskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W marcu 2010 roku do programu dołączyło 17 
świetlic z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Terminy:  

Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych. 

Kto może ubiegać się o dotację? 

Oprócz zarejestrowanych organizacji, o dotacje mogą się ubiegać grupy nieformalne.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: www.pcyf.org.pl  

 

  

Adres Fundacji: 

ul. Kredytowa 6 lok. 20  

00-062 Warszawa  

tel./faks (0 22) 826 10 16  

e-mail: pcyf@pcyf.org.pl  

 

4. 

FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA, CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE 

http://www.makeaconnection.pl/
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Fundacja udziela obecnie wsparcia instytucjom nie dla zysku na przedsięwzięcia 

mieszczące się w dwóch głównych obszarach programowych:  

 EDUKACJA  

 ROZWÓJ LOKALNY.  

 

W zakresie edukacji i rozwoju lokalnego finansuje takie działania m.in. jak: warsztaty, 

szkolenia, konkursy, olimpiady, organizacje pracowni edukacyjnych. 

 

W obszarze edukacji wspiera następujące działania: innowacje w edukacji, edukacja 

ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. 

W obszarze związanym z rozwojem lokalnym wspiera: priorytety opieki zdrowotnej, 

inicjatywy związane z polityką społeczna i nauką przedsiębiorczości.  

 

 

Terminy: 

Projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż 

jedno województwo można składać w stałych terminach w roku tj.: 

 do 9 maja 2010 r. (decyzja - 30 czerwca 2010 r.)  

 do 15 grudnia 2010 r. (decyzja - 25 lutego 2011 r.)  

 do 30 maja 2011 r. (decyzja - 15 lipca 2011 r.)  

Projekty o charakterze lokalnym – tzn. realizowane na obszarze nie 

przekraczającym jednego województwa (wieś, miast, gmina, powiat) należy 

składać w najbliższym, lokalnym oddziale korporacyjnym Citibank Handlowy czy oddziale 
Citigold, także w stałych terminach w roku tj.: 

 do 31 marca r. (decyzja - 21 maja 2010 r.)  

 do  30 września 2010 r. (decyzja - 26 listopada 2010 r.)  

 do 28 lutego 2011 r. (decyzja - 13 maja 2011 r.)  
 do 30 września 2011 r.  (decyzja – 25 listopada 2011 r.) 

Istnieje elektroniczny system przyjmowania wniosków. Sprawdzaj ogłoszenia na 

stronie Fundacji: www.kronenberg.org.pl  

    

Adres Fundacji: 

ul. Traugutta 7/9 

kod. 00-067 Warszawa 

tel. /faks (0 22) 826 90 51, 826 83 24, 692 50 94, 692 50 95 

e-mail: poczta@kronenberg.org.pl 

 

5. 

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE 
Wspiera działania uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju wypracowywane w 

partnerstwie, z udziałem organizacji pozarządowych, osób fizycznych i prawnych. 

Szczególną uwagę przywiązuje do projektów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. Fundacja powołała Fundusz Partnerstwa, który prowadzi działalność 

grantodawczą. Wspiera przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe, 

osoby fizyczne i prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które 

mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, 

opartego na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz angażują lokalne 

społeczności.  

 

 FUNDUSZ PARTNERSTWA - wspiera oddolne inicjatywy promujące ważne 

rozwiązania ekologiczne, które w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionów, poprawy wizerunku miejscowości i do 

http://www.kronenberg.org.pl/
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zmian w sposobach gospodarowania zasobami środowiska. M.in. Fundusz Kropli Beskidu - 

celem programu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich (organizacje pozarządowe, szkoły 

samorządowe i społeczne, przedszkola, domy kultury, grupy nieformalne i inne 

instytucje), które przyczyniają się do poszanowania i ochrony dziedzictwa zasobów 

wodnych na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynica Zdrój, Muszyna, 

Piwniczna i Rytro. W 2010 realizowana jest jego VI edycja, termin składania wniosków 

mija 16 kwietnia. www.funduszpartnerstwa.org.pl 

 SZKOŁY DLA EKOROZWOJU 2010. Wspiera działania na rzecz ochrony środowiska i 

edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły, przedszkola i inne organizacje 

pozarządowe. W 2010 roku konkurs obejmuje teren powiatu oławskiego, nyskiego, 

namysłowskiego oraz miast Wrocław i Opole. Priorytetem jest budowa sieci Szkół dla 

Ekorozwoju współpracujących ze sobą jako ośrodki promujące dobre rozwiązania 

ekologiczne na terenie województwa opolskiego.  

 

Terminy: 

Fundusz Partnerstwa ma ruchome terminy przyjmowania wniosków o dotacje. 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: 

www.epce.org.pl lub http://www.fundusz.epce.org.pl/ oraz 

www.funduszpartnerstwa.org.pl i www.grupypartnerskie.pl 

 

 

Adres Fundacji: 

Bracka 6/6 

31-005 Kraków 

tel. (0 12) 422 50 88, 430 24 65 

e-mail: fundusz@epce.org.pl; biuro@epce.org.pl 

 

6. 

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE, CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE  
Znana jest z konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku, w którym nagradzane są firmy 

wspierające organizacje społeczne. Prowadzi działalność szkoleniowo-informacyjną i 

grantodawczą. Co roku ogłasza Program Działaj Lokalnie, realizowany we współpracy z 

PAFW. Prowadzi też długofalowy program tworzenia lokalnych źródeł finansowania 

inicjatyw społecznych, tzw. funduszy lokalnych. 

 

 DZIAŁAJ LOKALNIE. Za pośrednictwem lokalnych operatorów Akademia 

dofinansowuje inicjatywy lokalne w dziedzinie oświaty i edukacji, kultury i spraw 

społecznych. W 2010 roku organizowana jest już VII edycja tego Programu, 

kilkadziesiąt lokalnych operatorów (52 lokalne organizacje grantowe) prawie w 

każdym z województw przyznaje dotacje na różnorodne inicjatywy lokalne, 

realizowane przez fundacje, stowarzyszenia, mające siedzibę w miejscowościach 

liczących do około 20 tys. mieszkańców. Sprawdź informacje na stronie Programu: 

www.dzialajlokalnie.pl. Każdy z operatorów ma swój termin przyjmowania 

wniosków o dotację. Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Lokalna 

Organizacja Grantowa/ew. Fundusz Lokalny – Mapy LOG na stronie głównej 

www.dzialajlokalnie.pl 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie stowarzyszenia: 

www.filantropia.org.pl  oraz www. dzialajlokalnie.pl, a także: www.funduszelokalne.pl 

 

Adres Stowarzyszenia: 

ul. Marszalkowska 6/6 

00-590 Warszawa 

tel. (0 22) 622-01-22, 622 –02-08,  

fax. (0 22) 622-02-11 

http://www.funduszpartnerstwa.org.pl/
http://www.epce.org.pl/
http://www.fundusz.epce.org.pl/
http://www.funduszpartnerstwa.org.pl/
http://www.grupypartnerskie.pl/
mailto:fundusz@epce.org.pl
mailto:biuro@epce.org.pl
http://www.dzialajlokalnie.pl/
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e-mail: arfp@filantropia.org.pl 

 

7. 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW 

Fundacja wypełnia swe cele statutowe, wspierając naukowców i zespoły badawcze oraz 

inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce, podejmuje także działania na rzecz 

transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Jej działalność statutowa 

obejmuje zatem: przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów; przyznawanie 

subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych; 

przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; 

inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak: programy 

wydawnicze, konferencje FNP, subwencje interwencyjne). Przyznawanie wszelkich 
subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa się w trybie konkursu.  

Terminy: 

Terminy przyjmowania wniosków są ruchome, należy je sprawdzać na stronie 

internetowej, w informacji o danym programie i konkursie.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

www.fnp.org.pl 
 

 

Siedziba Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

02-548 WARSZAWA, 

ul. Grażyny 11 

tel. (022) 845 95 00; 

faks (022) 845 95 05 

e-mail: fnp@fnp.org.pl  

 

8. 

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ, CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE   

Fundacja wspiera przedsięwzięcia na terenie Polski i Niemiec Fundacja może 

dofinansowywać jedynie te projekty, w których uzasadniony jest interes polsko-

niemiecki. Ze środków Fundacji mogą być wspierane m.in.: polsko -niemieckie 

przedsięwzięcia mające charakter spotkań, działania na rzecz partnerstwa, współpraca 

samorządów i innych instytucji,  krzewienie języka i kultury niemieckiej w Polsce oraz 

języka i kultury polskiej w Niemczech, badania naukowe, konkursy wiedzy, prace 

naukowe, działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska, działania na rzecz 

zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego,  itd.  

Od 2010 roku Fundacja przyjmuje wnioski jedynie w ramach przyjętych przez swój 

zarząd priorytetów.  

 PRIORYTET I – POLSKO – NIEMIECKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE CHARAKTER 

SPOTKAŃ I DZIAŁANIA NA RZECZ PARTNERSTWA.  

 PRIORYTET II – PRACE NAUKOWE DOTYCZĄCE NIEMIEC, POLSKI I UE.  

 PRIORYTET III – PRACA MEDIALNA REALIZOWANA PRZEZ PRZYZNAWANIE POLSKO-

NIEMIECKIEJ NAGRODY MEDIALNEJ, OFERTY INFORMACYJNEJ ORAZ WYDARZEŃ DLA 

DZIENNIKARZY I PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW  

 PRIORYTET IV – WSPIERANIE WZAJEMNEGO POROZUMIENIA POPRZEZ KULTURĘ, W 

SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ LITERACKĄ I ARTYSTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ 

POLSKI, NIEMIEC I EU ORAZ PRZEZ DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA WSPÓLNEGO 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
mailto:fnp@fnp.org.pl


Krótki Przewodnik po krajowych instytucjach przyznających dotacje  dla organizacji społecznych.  

Aktualizacja - kwiecień 2010. Zebrała i opracowała Monika Kaczmaryk - www.witrynawiejska.org.pl  

 

 

9 

9 

DOBRA KULTUROWEGO  

Terminy:  

Wnioski o dotacje powyżej 10.000 złotych przyjmowane są co 2 miesiące, wyłącznie 

w następujących terminach (przy czym nie później niż 4 miesiące przed terminem 

imprezy lub wydaniem publikacji):  

4 –5 maja 2010 

1 –2 lipca 2010 

1-2 września 2010 

2 – 3 listopada 2010 

Wnioski o dotację do 10.000 złotych mogą być składane na bieżąco, jednak nie 

później niż 2 miesiące przed terminem imprez lub wydaniem publikacji.  

Formularz wniosku można otrzymać po wcześniejszym zamówieniu pocztą lub 

elektronicznie, a także ściągnąć ze strony internetowej.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: http://www.fwpn.org.pl 

 

 
Adres Fundacji: 

ul. Zielna 37 

00-108 Warszawa 

tel./fax. (0  22) 338 62 00 

e-mail: fwpn@fwpn.org.pl 

 

9.  
FUNDACJA DLA POLSKI, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE 
[dodano kwiecień 2010] 

Realizuje programy autorskie, w ramach których może ogłaszać konkursy dotacyjne i 

stypendialne m.in. Dzieci Ulicy, Program dla Kobiet, Program Rozwoju Regionalnego. 

Prowadzi też tzw. fundusze powierzone, czyli darowizny powierzone w zarządzanie 

Fundacji przez firmy i osoby indywidualne. 

 Dla organizacji ubiegających się o fundusze interesująca może być oferta Fundacji 

dotycząca darowizn z zagranicy. Fundacja dla Polski jest reprezentantem krajowym 

Sieci europejskich fundacji i stowarzyszeń o nazwie TGE – Transational Giving Europe, 

które pośredniczą w przekazywaniu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw z 

zagranicy. Jeśli Twoja organizacja nawiązała KONTAKT Z DARCZYŃCĄ 

ZAGRANICZNYM, MOŻE ZA POMOCĄ TEJ FUNDACJI PRZYJĄĆ DAROWIZNĘ, a 

tym samym umożliwić darczyńcy wykorzystanie ulgi podatkowej.  

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: www.fdp.org.pl 
 

 
10.  
FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI/FUNDACJA POLSKA 

WIEŚ 2000 IM. M.RATAJA 
W pierwszym okresie działalności Fundacja wspierała rozwój polskiego rolnictwa, 

gospodarki żywnościowej, infrastruktury wiejskiej oraz prywatną przedsiębiorczość. 

Obecnie cele Fundacji obejmują rozwój infrastruktury technicznej i społecznej 

obszarów wiejskich oraz rozwój pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na 

terenach wiejskich. 

 Wśród programów dotacyjnych Fundacji, warto zwrócić uwagę m.in. na 

PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P.N. "RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ". Realizowany jest od 2009 roku i wspiera m.in. zachowanie oraz rozwój i 

wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym 

zwłaszcza dziedzictwa historycznego regionu, wspomaga lokalną aktywność społeczno 

- zawodową, integrację społeczną, zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. 

http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl


Krótki Przewodnik po krajowych instytucjach przyznających dotacje  dla organizacji społecznych.  

Aktualizacja - kwiecień 2010. Zebrała i opracowała Monika Kaczmaryk - www.witrynawiejska.org.pl  

 

 

10 

10 

Nabór wniosków do IV edycji programu odbywał się w okresie od 11 do 29 stycznia 

2010 roku.  

 

Terminy: 

Terminy składania wniosków są ruchome, choć konkursy są realizowane w okresach 

kwartalnych, a szczegółowe terminy - podawane na stronie Fundacji.  

Sprawdzaj informacje na stronie:  

http://www.efrwp.com.pl/  

 

Adres Fundacji: 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" 

00-814 Warszawa 

ul. Miedziana 3A 

fax. 022 620 90 93  
e-mail: efrwp@efrwp.com.pl  

 

11.  
POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "MACIUŚ" 
Niesie pomoc głodnym, biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom w Polsce. Organizuje 

pomoc dla rodzin wielodzietnych, dofinansowuje dożywianie dzieci w szkołach oraz 

zajęcia terapeutyczne - hipoterapię. 

 

 DOFINANSOWANIE DOŻYWIANIA DZIECI w szkołach. O dofinansowanie 

mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Termin składania wniosków w 2010 

roku mija 8 marca (decyduje data wpłynięcia wniosku!) Wniosek dostępny na stronie 

internetowej. 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na:  

www.pfpd.org  

 

Adres Fundacji: 

ul. I Armii Wojska Polskiego 28 

81-383 Gdynia 

tel./faks (0-58) 620 42 15 

e-mail: info@pfpd.org 

Biuro czynne: pon. i środy od 16.00 - 18.00 

 

12. 
FUNDACJA POLSKA AKCJA HUMANITARNA 

Celem Fundacji jest objęcie pomocą jak największej liczby krajów oraz zaangażowanie w 

niesienie pomocy jak największej liczbie ludzi. PAH udziela pomocy uchodźcom, 

repatriantom, a także dzieciom - program Pajacyk. Pomocą doraźną obejmuje ofiary 

klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. 

 PROGRAM PAJACYK: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH, ŚWIETLICACH 

Program Pajacyk prowadzą biura PAH w Toruniu (przyjmują wnioski z województw 

północnych Polski) oraz PAH w Krakowie (przyjmują wnioski z województw 

południowych). Wnioski składa się przed rozpoczęciem roku szkolnego/semestru. 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie www.pajacyk.pl (dla szkół i świetlic). 

Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Biuro Toruń 

ul. Wita Stwosza 2 

87-100 Toruń  

tel. (0-56) 652 13 68 



Krótki Przewodnik po krajowych instytucjach przyznających dotacje  dla organizacji społecznych.  

Aktualizacja - kwiecień 2010. Zebrała i opracowała Monika Kaczmaryk - www.witrynawiejska.org.pl  

 

 

11 

11 

tel./fax. 0- 56 652 13 74 
e-mail: torun@pah.org.pl 

Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Biuro Kraków 

ul. Szewska 4 (w oficynie, I p.) 

31-009 Kraków 

tel. (0-12) 42 15 771, 42 20 819 

e-mail: krakow@pah.org.pl 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Programu Pajacyk:  

www.pajacyk.pl oraz Fundacji PAH: www.pah.org.pl 

 

Adres Fundacji PAH: 

Ul. Szpitalna 5/3 

00-031 Warszawa 

(0-22) 828 88 82 

e-mail:pah@pah.org.pl 

 

13.  
FUNDACJA ORANGE (DAWNA FUNDACJA GRUPY TP), CZŁONEK FORUM 
DARCZYŃCÓW W POLSCE 
 

Od 2005 roku Fundacja wspiera ważne społecznie inicjatywy i prowadzi autorskie, 

ogólnopolskie programy, których celem jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz 

wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej edukacji. W ramach Funduszu Darowizn 

wspiera wartościowe projekty i inicjatywy, ukierunkowane na niesienie pomocy dzieciom i 

młodzieży. Zakłada finansowanie projektów w następujących obszarach tematycznych: 

 EDUKACJA: wyrównywanie szans edukacyjnych/wykorzystanie nowych 

technologii w edukacji; 

 ZDROWIE: ochrona zdrowia / pomoc niepełnosprawnym / ułatwianie 

komunikacji osobom niepełnosprawnymi chorym; 

 KULTURA I SZTUKA ORAZ DZIEDZICTWO NARODOWE. 

 

Kto może ubiegać się o dotację? 

O dotację mogą aplikować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy 

dziecka oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra 

publicznego wdrażające projekty w swoich obszarach tematycznych.  

Ważne informacje: 

- Wnioski składa się wersji elektronicznej na Formularzu Dotacyjnym, udostępnianym 

na stronie internetowej.  

- Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a rozpatrywane w trybie miesięcznym do 

dnia 10 następnego miesiąca od złożenia.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji Grupy TP: 

http://www.fundacja.orange.pl 

 

Adres Fundacji Orange 

Ul. Krasickiego 55/59 

02-608 Warszawa 

tel. 0-22 844 11 11 fax. 0-22 844 19 13 

e-mail: fundacja@orange-tp.com 

 

14.  
FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW 
W POLSCE 
Wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji, działania 

propagujące twórczą aktywność, alternatywną dla kultury masowej, projekty 

http://www.pah.org.pl/
mailto:fundacja@orange-tp.com
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aktywizujące dzieci i młodzież w środowisku, w którym mieszkają i zapobiegające 

bezrobociu młodych osób.  

 Co roku, w lutym ogłasza program "AKTYWNA WIOSNA", w którym wspiera 

projekty dzieci i młodzieży. W 2010 roku termin składania wniosków minął 12 lutego.  

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

http://www.jsprobono.pl  

 

 

Adres Fundacji:  

ul. Podchorążych 83/ 4 

00-722 Warszawa 

tel: (0 22) 840-83-40,  

fax: (0 22) 851-60-93 

15. 
NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA  
Fundacja - jako operator Programu English Teaching PAFW - prowadzi raz do roku 

konkurs dotacyjny na organizację pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego w małych 

miejscowościach. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu 

nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i 

wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego, spoza dużych 

aglomeracji miejskich. W ramach Programu prowadzone są m.in. szkolenia metodyczne i 

spotkania dla nauczycieli, obozy językowe dla dzieci, a także ogólnopolski konkurs 

dotacyjny na realizację zajęć z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. 

 PROGRAM ENGLISH TEACHING - DOTACJE. Jest to konkurs grantowy, w ramach 

którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe ubiegają się o 

dotacje na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w 

ciekawej, pozalekcyjnej formie. Wśród nagrodzonych dotychczas projektów są m.in.: 

kluby miłośników kultury anglosaskiej, dyskusyjne kluby filmowe, koła teatralne. W 

małych szkołach tworzone są biblioteki z literaturą i prasą anglojęzyczną oraz 

organizowane są konkursy i festiwale. 

W 2010 roku organizowana jest już 9 edycja Programu, a termin składania wniosków o 

dotację mija: 31 stycznia dla projektów realizowanych w okresie kwiecień – grudzień 

2010 oraz 15 lipca – dla projektów realizowanych w okresie wrzesień – grudzień 2010. 

Sprawdzaj informacje na stronie programu:  

www.englishteaching.org.pl lub www.nida.pl 

 

Informacji o Programie ENGLISH TEACHING udziela Koordynator: 

Justyna Kowalczyk 

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" 

13 - 100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 

tel. (89) 625 36 51, tel./fax. (89) 625 36 62, 

e-mail: et@nida.pl  

 
16. 
FUNDACJA BGŻ, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW 
Priorytety Fundacji to: 

 EDUKACJA: ogólnokształcąca, artystyczna, sportowa, finansowa, ekonomiczna, 

bankowa; 

 SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA: pomoc charytatywna, pracowniczy fundusz pomocowy, 

Dom Dziecka w Białowieży; 

http://www.jsprobono.pl/
http://www.englishteaching.org.pl/
mailto:et@nida.pl
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 WOLONTARIAT PRACOWNICZY: zaangażowanie pracowników w inicjatywy 

społeczne Banku, wspieranie przez Fundację inicjatyw wolontariackich pracowników 

Banku. 

 

Sprawdzaj informacje na stronie Fundacji: http://www.fundacja.bgz.pl 

Adres Fundacji BGŻ:  

Ul. Kasprzaka 10/16 

01-211 Warszawa, pok.454 

tel.0 22 860 57 93, faks 0 22 860 59 00 

e-mail: fundacja@bgz.pl 

17.  
FUNDACJA WARTA "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" 
Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej 

na rzecz promocji i wspierania: kultury oraz konserwacji zabytków, oświaty i nauki, 

ochrony zdrowia oraz środowiska, sportu, pomocy społecznej i działalności dobroczynno-

opiekuńczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, inicjatyw 

społecznych i samorządowych. Prowadzi szeroką działalność charytatywną, wspiera 

ważne inicjatywy społeczne i samorządowe. Wspiera osoby fizyczne i instytucje oraz 
organizacje.  

Fundacja posiada własny formularz wniosków o dotację. Nie ma stałych 

terminów składania wniosków. Wnioski można przesyłać pocztą, faksem lub e-

mailem. Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: www.warta.com.pl Szukaj 

w: INFORMACJE O GRUPIE ->FUNDACJA WARTY I KREDYTU BANKU. 

 

Adres Fundacji WARTA  

ul. Chmielna 85/87 p. 618 

00-805 Warszawa  

tel. (0 22) 581 13 77 

fax. (0 22) 581 13 76 

e-mail: olga.domanska@warta.pl 

 

  

18. 
FUNDACJA PZU 
 

Fundacja PZU powstała w lipcu 2004 roku w wyniku przekształcenia z Fundacji 

Charytatywnej PZU. Celem jej jest wspieranie nowatorskich inicjatyw służących 

podniesieniu jakości życia społecznego oraz rozwojowi wolontariatu.  

Fundacja wspiera działania w zakresie: kultury i sztuki, szczególnie te, które służą 

upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej; edukacji, w tym inicjatywy tworzące 

młodym ludziom warunki równych szans dla ich rozwoju; ochrony zdrowia oraz opieki 

społecznej, w szczególności działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych. 

Fundacja wspiera programy edukacyjne i instytucje pozarządowe. Prowadzi własne 

konkursy grantowe oraz realizuję programy tzw. partnerskie z innymi organizacjami.  

M.in. prowadzi dwa konkursy grantowe: 

 WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ na obszarach wiejskich i małych miastach 

(do 30.000 mieszkańców) – w 2010 roku termin składania wniosków mija 16 lipca.  

 ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I 

MŁODZIEŻY – w 2010 roku termin składania wniosków mija 14 maja. 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie:  

www.fundacja.pzu.pl Szukaj -> Grupa PZU -> Fundacja PZU. 

 

Adres Fundacji:  

 

mailto:fundacja@bgz.pl
http://www.warta.com.pl/
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Biuro Fundacji PZU 

Al. Jana Pawła II 24,  

00-133 Warszawa 

tel.: (0 22) 582 23 06, 582 25 38 

fax: (0 22) 582 25 38 

e-mail: fundacja@pzu.pl 

 

19. 
NARODOWY BANK POLSKI 
Częścią misji Narodowego Banku Polskiego jako instytucji dbającej o stabilność systemu 

finansowego Polski, a co za tym idzie dążącej do stworzenia podstaw długotrwałego 

rozwoju gospodarczego, jest podejmowanie działań służących upowszechnieniu tematyki 

ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji 

przedsiębiorczości.  

 NBP udziela dofinansowania na DZIAŁANIA SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ISTOTNE 

DLA EDUKACJI EKONOMICZNEJ, nadsyłane przez organizacje i instytucje zewnętrzne 

do oddziałów okręgowych NBP.  

 

Terminy:  

Komisja ds. edukacji ekonomicznej pracująca w Centrali NBP rozpatruje i opiniuje 

wnioski pozytywnie zaopiniowane przez oddziały okręgowe NBP. Posiedzenia Komisji 

odbywają się raz w miesiącu. Optymalny czas złożenia wniosku to 2 miesiące przed 

planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Należy wypełnić specjalny formularz 

wniosku i przesłać do jednego z 16 Oddziałów Okręgowych NBP. Sprawdzaj 

ogłoszenia na stronie: 

www.edukacja.nbportal.pl lub Banku: www.nbp.pl, szukaj: Edukacja-> Edukacja 

Ekonomiczna -> Komisja ds edukacji NBP.  

 

Oddziały Okręgowe NBP:  

w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 

Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze 

 

Centrala . 
Narodowy Bank Polski  

ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 

tel. 0 - 22 653 28 53 i 0-22  

e-mail: sekretariat.dew@nbp.pl 

  

20. 

FUNDACJA IM. DR MARIANA KANTONA 
Jest to Fundacja Banku Pekao S.A. Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie: 

oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych 

oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wyższych, popularyzowania wiedzy 

bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów organizacji 

charytatywnych, upowszechniania kultury.  

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

http://www.pekao.com.pl/ Szukaj: O Banku -> Odpowiedzialność Społeczna -> Fundacja 

Kantona. 

 

Adres Fundacji im. Dr Mariana Kantona: 

ul. Grzybowska 53/57 

00-950 Warszawa 

Adres do korespondencji:  

ul. Żwirki i Wigury 31 

mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.nbp.pl/
http://www.pekao.com.pl/bank4.xml?/sid=14/lang=PL/701112-929227-57743
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02-091 Warszawa 

tel. 0 22 524 88 08  

 

21. 
FUNDACJA im. Jana Kantego Steczkowskiego [dodano kwiecień 2010] 

Jest to Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego. Misją tej Fundacji jest budowanie 

przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które mają 

utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury. Swoje działania 

koncentruje szczególnie na terenach wiejskich oraz w społecznościach lokalnych do ok. 

20 tys. mieszkańców. Prowadzi własne programy edukacyjne, realizuje program 

Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnego Przedsiębiorczości oraz ogłasza 

konkursy grantowe wspierając programy edukacyjne innych instytucji. 

 

 W 2010 roku realizuje trzecią edycję konkursu grantowego pn. „NA DOBRY 

POCZĄTEK!” wspierający projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkające 

na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Termin składania 

listów intencyjnych w 2010 roku mija 17 maja. 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: 

www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy 

 

Fundacja im. J.K.Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7 

00-955 Warszawa 

tel. 0-22 59-65 – 735 

e-mail: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl 

 

22. 
FUNDACJA PRICEWATERHOUSECOOPERS "PODARUJ SIEBIE" 

 

Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie” rozpoczęła działalność w listopadzie 

2005 roku. Głównym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych i 

podnoszenie jakości edukacji dzieci ze środowisk zmarginalizowanych oraz umożliwianie 

im wejścia na rynek pracy. Dlatego chce wspomagać wzrost świadomości społecznej i 

popularyzacji inicjatyw sprzyjających integracji społecznej.  

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

www.pwc.com/pl/fundacja 

 

Fundacja PwC  

Ul. Armii Ludowej 14 

00-638 Warszawa  

Tel: +48 (0) 22 523 4344,  

e-mail: agata.lazewska@pl.pwc.com 

 

 

23. 
FUNDACJA ERNST&YOUNG [dodano kwiecień 2010] 
 

Powstała, aby pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się 

na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, współpracuje z Rodzinnymi Domami 

Dziecka, rodzinami zastępczymi, instytucjami państwowymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych. Fundacja dofinansowuje 

wyjazdy indywidualne oraz całych rodzin, organizuje przekazywanie sprzętów, mebli i 

innych rzeczy dla dzieci. 

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy
mailto:fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl
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 Prowadzi konkursy grantowe m.in. FERIE Z PASJĄ, WYGRAJ RODZINNE 

WAKACJE, a także przekazuje używany sprzęt RTV i AGD oraz meble, komputery 

potrzebującym w ramach inicjatywy: PODAJ DALEJ, KOMPUTERY W DOBRYCH 

RĘKACH oraz rozpatruje indywidualne prośby od organizacji i osób fizycznych.  

 
Terminy: 

Fundacja podaje na stronie internetowej terminy składania wniosków o dofinansowanie 

na dany rok. 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility  

Adres Fundacji: 

Fundacja Ernst & Young 

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa 

osoba kontaktowa: Monika Wodzińska 

tel. +48 22 557 75 48 

e-mail: Fundacja@pl.ey.com 

 

24. 

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS 
Fundacja wspiera cele zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego tj. działalność 

charytatywna; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochrona i promocja zdrowia; 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie; cele kultu religijnego; działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Adresatami 

pomocy Fundacji Dobroczynności ATLAS są przede wszystkim dzieci pokrzywdzone przez 

los - chore, opuszczone, z rodzin patologicznych, ale także ludzie dorośli, będący w 

szczególnie trudnych warunkach życiowych. Fundacja rozpatruje listy z prośbami o 

wsparcie. 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

http://www.atlas.com.pl/ szukaj: Fundacja Dobroczynności 

Adres Fundacji: 

80-252 Gdańsk,  

ul. Jaśkowa Dolina 17 

tel. (0 58) 342 11 22,  

fax (0 58) 343 06 19 

 

25. 

FUNDACJA ORLEN DAR SERCA 
Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych 

inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki.  

 

 Głównym programem realizowanym przez Fundację jest POMOC RODZINNYM 

DOMOM DZIECKA W CAŁEJ POLSCE. Fundacja prowadzi także własny program 

stypendialny oraz WSPIERA PROJEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI 

NA DRODZE. Przyznaje pomoc osobom fizycznym i prawnym.  

 

Fundacja posiada własny formularz wniosku o dotację dla osób prawnych i 

fizycznych.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

www.darserca.pl 

 

Adres Fundacji:  

http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility
javascript:void(0)
http://www.darserca.pl/
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ul. Gordona Bennetta 2 

02-159 Warszawa 

tel. 0-22 584 69 35 

faks. 0-22 584 69 36 

e-mail: fundacja@darserca.pl 

26.  

FUNDACJA RONALDA MCDONALDA  
Ta Fundacja wspiera organizacje o zasięgu krajowym realizujące programy, które 

pomagają bezpośrednio dzieciom w wieku od 0 do 18 lat żyć w zdrowiu i pomyślności. 

Ważne informacje: 

Fundacja posiada wytyczne do zawartości wniosku o dotację – czyli informacje, co 

wniosek powinien zawierać.  

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

http://www.frm.org.pl 

 

Adres Fundacji:  

Fundacja Ronalda McDonalda 

ul. Marszakowska 24  

00-576 Warszawa 

telefon: (0 22) 5227310 

tel./fax: (0 22) 6289721 

e-mail: fundacja@frm.org.pl 

Biuro czynne od 9.00-17.00 w dni powszednie. 

 

27. 

FUNDACJA WSPÓLNA DROGA 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, 

rehabilitacji, oświaty i wychowania osobom i jednostkom organizacyjnym (zwłaszcza 

działającym na poziomie lokalnym).  

 Fundacja zbiera fundusze na POMOC HUMANITARNĄ I FINANSUJE PROGRAMY 

POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CIĘŻKO I NIEULECZALNIE 

CHORYCH ORAZ NAJUBOŻSZYCH, realizowane przez inne organizacje. Pomaga tylko 

organizacjom partnerskim, które przeszły przez etap selekcji i mogą otrzymywać 

regularną pomoc finansową od Fundacji. W 2004 roku Fundacja zamknęła listę 

organizacji partnerskich. 

 

Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji:  

www.wspolnadroga.pl 

 

Adres Fundacji (od września 2009): 

ul. Kinowa 19 lok.U-1 

04-030 Warszawa 

tel.: (0 22) 621 28 09 

fax: (0 22) 622 60 00 

e-mail: biuro@wspolnadroga.pl 

 

28. 
CARITAS POLSKA 
Istnieje kilka głównych dziedzin aktywności Caritas. Można je określić następująco:  

 Dziecko, młodzież, rodzina  

 Niepełnosprawność  

 Choroba, podeszły wiek  

 Skrajne ubóstwo  

http://www.frm.org.pl/
mailto:biuro@wspolnadroga.pl
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 Klęski żywiołowe, wypadki losowe 

Wymienione wyżej obszary potrzeb najczęściej zazębiają się wzajemnie. Istnieją też inne 

dziedziny, w których Caritas, choć na mniejszą skalę, prowadzi swoją działalność, 

np. problem bezrobocia, migracji, uzależnień. Swoje cele realizuje przez własne oddziały 

Caritas diecezjalne. 

 

Sprawdzaj na stronie Caritas:  

http://www.caritas.org.pl  

 

 

Adres Caritas:  

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9 

01-015 Warszawa 

tel. (0 22) 33485500, 3348585 

fax. (0 22) 3348558 

e-mail: caritaspolska@caritas.pl 

 

29. 
FUNDACJA EPISKOPATU POLSKI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA 
Cele Fundacji to: 

- wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w 

Polsce; 

- podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi; 

- upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. 

 

 Fundacja m.in. PRZYZNAJE STYPENDIA dla gimnazjalistów z małych miejscowości w 

całej Polsce. Otacza ich opieką przez wiele lat. 

 

Sprawdzaj na stronie Fundacji: 

http://www.dzielo.pl/ 

 

 

Adres Fundacji: 

Fundacja Episkopatu Polski  

"Dzieło Nowego Tysiąclecia"  

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 

01 - 015 Warszawa 

tel. (0 22) 530 48 28 

fax. (0 22) 530 49 86 

email: dzielo@episkopat.pl 

 

30. 
FUNDACJA AGORY 
Jest to Fundacja Spółki Agora, wydającej m.in. Gazetę Wyborczą. Działa od 2004 roku. 

Fundacja ma na celu m.in. wspierać przedsięwzięcia oświatowe i kulturalne, propagować i 

krzewić postawy humanistyczne, prospołeczne i patriotyczne, a także obywatelskie i 

antykorupcyjne. Działalność Fundacji koncentruje się obecnie na pomocy ciężko chorym 

dzieciom i dorosłym i niepełnosprawnym dzieciom, programach stypendialnych oraz 

finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez "Gazetę Wyborczą". Działa realizując 

własne programy i wspierając inne organizacje. 

 

 Fundacja PUBLIKUJE NA ŁAMACH GAZETY WYBORCZEJ BEZPŁATNE 

OGŁOSZENIA mające na celu zbiórkę publiczną dla podopiecznych fundacji, z którymi 

współpracuje.  

 

http://www.caritas.org.pl/
http://www.dzielo.pl/
mailto:dzielo@episkopat.pl
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Ważne informacje: 

Obecnie Fundacja nie rozpatruje indywidualnych próśb o dofinansowanie leczenia i 

rehabilitacji, a wszelkie apele kieruje do współpracujących z nią fundacji.  

Sprawdzaj na stronie:  

www.agora.pl/fundacja 

 

Adres Fundacji: 

ul. Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

tel. (0 22) 555 52 63 

faks (0 22) 555 82 63 

e-mail: fundacja@agora.pl 

 

31.  
FUNDACJA POLSAT  
Fundacja wspiera przede wszystkim dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.  

 

 M.in. wspiera DOFINANSOWANIE ZAGRANICZNYCH OPERACJI przeszczepów 

wątroby; dofinansowanie operacji przeszczepu szpiku kostnego (w tym zagranicznych); 

zakup implantów kręgosłupa do operacji skoliozy; dofinansowanie implantów Amplatza; 

dofinansowanie zagranicznych operacji retinopatii u niemowląt; zakup wózków 

inwalidzkich; zakup aparatów; słuchowych; finansowanie kosztów rehabilitacji; 

dofinansowanie kosztów specjalistycznego leczenia; dofinansowanie specjalistycznego 

sprzętu rehabilitacyjnego; pomoc finansową dla powodzian; realizowanie dużych 

programów medycznych; dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 

dla ośrodków i szpitali dziecięcych. 

 

Sprawdzaj na stronie: http://www.fundacjapolsat.org.pl/ 

 

Adres Fundacji:  

ul. Ostrobramska 77 

04-175 Warszawa 

tel.  (0 22) 514-55-55,  

fax. (0 22) 514-47-30 

e-mail: fundacja@polsat.com.pl 

 

32. 
FUNDACJA TVN "NIE JESTEŚ SAM". 
Powstała, by pomagać ludziom biednym, nieszczęśliwym, chorym, pokrzywdzonym przez 

los, bohaterom reportaży pokazywanych w TVN. Obecnie wspiera wiele przedsięwzięć 

związanych z ochroną zdrowia, poprawą jakości życia i edukacją.  

 

 Fundacja finansuje ZABIEGI TERAPEUTYCZNE, REHABILITACYJNE ORAZ 

PRZYZNAJE RENTY SOCJALNE. Wspomaga też szpitale, domy dziecka, placówki 

medyczne oraz ośrodki rehabilitacyjne. 

 Pomaga dzieciom wybitnie uzdolnionym przez PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW oraz 

organizuje i wspiera działalność placówek edukacyjno-wychowawczych.  

 

 

Sprawdzaj na stronie Fundacji: 

http://www.iti.pl - >> szukaj -> o Firmie: -> Fundacja. 

 

Adres i numery kontaktowe  

Fundacja TVN "Nie jesteś sam" 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa  

http://www.agora.pl/fundacja
mailto:fundacja@agora.pl
http://www.fundacjapolsat.org.pl/
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Tel. (0  22) 856 63 53  

Fax: (0 22) 856 63 99 

e-mail: fundacja@tvn.pl 

 

33.  
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - NARODOWA AGENCJA 

PROGRAMU MŁODZIEŻ 

Fundacja realizuje Program Komisji Europejskiej pod nazwą „Młodzież w działaniu”, 

skierowany do młodzieży w wieku 15-25 lat oraz pracowników młodzieżowych, 

wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. 

Ponadto realizuje programy edukacyjne pod hasłem: Uczenie się przez całe życie, m.in. 

Erasmus – edukacja przedszkolna i szkolna, Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie 
zawodowe, Grundtvig – edukacja dorosłych. 

 PROGRAM "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU". Celem Programu jest przezwyciężanie 

uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi, 

przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw 

europejskich, rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie udziału w życiu 
społecznym młodzieży defaworyzowanej. Program ten składa się z 5 ścieżek, tzw. akcji:  

 1- Wymiana Młodzieży (spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów 

europejskich): w tym: Inicjatywy Młodzieżowe (lokalne działania młodzieży w 

wieku 18-30 lat kierowane do lokalnej społeczności)i Młodzież w Demokracji 

(działania promujące uczestnictwo młodzieży  życiu obywatelskim na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym);  

 2 - Wolontariat Europejski;  

 3 – Młodzież w świecie;  

 4 – Szkolenie i tworzenie sieci;  

 5 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę 
młodzieżową.  

Terminy:  

Fundacja ma stałe terminy przyjmowania wniosków o dotację tj. 1 lutego, 1 kwietnia, 1 

czerwca, 1 września, 1 listopada.  

Ważne informacje:  

Formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych Programu Młodzież tj. 

www.youth.org.pl Wnioski mogą składać organizacje nie nastawione na zysk.  

Zobacz więcej: 

http://www.youth.org.pl/; http://mlodziez.org.pl; http://www.frse.org.pl  

Adres Fundacji: 

ul. Mokotowska 43 (IV p.) 

00-551 Warszawa 

tel./faks: (0 22) 622 37 06, 628 60 14 

e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl 

Biuro czynne od pon.-piątku w godz. 8.30-16.30 

 

34. 
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - PNWM 
 

mailto:fundacja@tvn.pl
http://www.youth.org.pl/
http://mlodziez.org.pl/
http://www.frse.org.pl/
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Jest to polsko-niemiecka organizacja, utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i 

Niemiec. Dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których 

biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Jej celem jest polepszanie wzajemnego 

zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń i wsparcie procesu pojednania między Polakami 

i Niemcami. Głównym zadaniem jest wspieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i 

młodzieży.  

Organizacja może udzielać dotacji np. na spotkania młodych Polaków i Niemców, 

praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje, media itd. 
Dotacje udzielane są na: 

 spotkania młodych Polaków i Niemców; 

 praktyki; 

 imprezy dokształcające; 

 podróże do miejsc pamięci; 

  publikacje, media itd. 

Kto może ubiegać się o dotacje? 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, 

jak również inicjatywy nie posiadające osobowości prawnej.  

Terminy: 

Można je przesyłać przez cały rok, z tym że najpóźniej na trzy miesiące przed 

rozpoczęciem projektu.  

Zobacz więcej: http://www.dpjw.org/html/index.php 

Adres organizacji: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM),  

ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa,  

Tel.: +48-22-518 89-10, Fax: +48-22-617 04 48,  

biuro@pnwm.org 

 

35. 
PAFPIO POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY INICJATYW 

OBYWATELSKICH  
Udziela pożyczek organizacjom non-profit. Pożyczkę może otrzymać organizacja typu 

"non profit", czyli taka, w której wszystkie wypracowane środki (dochody) są w całości 

przeznaczane na działalność statutową, nie stanowiąc tym samym zysku dla założycieli 

lub osób zaangażowanych w pracę we władzach organizacji. Zwykle są to stowarzyszenia, 

fundacje lub organizacje kościelne. W niektórych przypadkach o pożyczkę mogą ubiegać 

się także grupy nieformalne lub inne podmioty prawne niedziałające dla zysku.  

 

 POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI. Przeznaczenie pożyczki nie musi mieć ściśle 

określonego celu, jednakże pożyczone środki muszą służyć realizacji celów statutowych, 

a organizacja musi wskazać źródło spłaty pożyczki. Udzielane pożyczki mogą mieć 

charakter pomostowy, inwestycyjny, operacyjny. 

 

Ważne informacje: 

Nie ma formularza wniosku o pożyczkę!  

Zobacz więcej:  

http://www.pafpio.pl/ 

 

Adres Funduszu Pożyczkowego: 

ul. Rejtana 17 lok.39 (IX piętro) 

02-516 Warszawa 

tel.  (0 22) 542 41 88 

e-mail: mail@pafpio.pl 

 

 

ŹRÓDŁA RZĄDOWE:  

mailto:biuro@pnwm.org
http://www.pafpio.pl/
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ADMINISTRACJA CENTRALNA I TERENOWA 
Poszczególne urzędy wojewódzkie i ministerstwa mają często 
wyodrębnione programy, w ramach których można ubiegać się o dotację 

na konkretne działania. Każde ministerstwo na podstawie zarządzenia 

może zlecić wykonanie wskazanych przez siebie zadań publicznych na 
dany rok podmiotom upoważnionym. Ministrowie i wojewodowie ogłaszają 

zindywidualizowane procedury i terminy otwartych konkursów ofert. 
Informacje o organizowanych przez ministrów czy wojewodów konkursach 

są publikowane w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach 
internetowych poszczególnych resortów, a także w internetowym BIP 

każdego ministerstwa, czy urzędu wojewódzkiego. 
 

36. 
TWÓJ URZĄD WOJEWÓDZKI 

Wojewoda może wydzielić określone środki na dofinansowanie projektów 
organizacji pozarządowych,  zgodnie z własnymi zadaniami i 

uchwalonym programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  

 
Kto może ubiegać się o dotację?  

Podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu 

osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Cel działania tych podmiotów powinien być zbieżny z celami publicznymi 

realizowanymi przez wojewodę w zakresie, w jakim podmioty te ubiegają się o 

przyznanie dotacji.  
Gdzie szukać informacji?  

Na stronie internetowej wojewody i w BIP. 

 
37.  

TWÓJ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ - WFOŚIGW 
 

WFOŚIGW mieszczą się we wszystkich województwach. Są to samorządowe osoby 

prawne. Celem działalności każdego WFOŚiGW jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie działań wymienionych w Ustawie Prawo Ochrony 

Środowiska.  

 

 WFOŚiGW przyznają preferencyjne pożyczki, mogą też ogłaszać konkursy oraz 

programy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, które przeprowadza się na podstawie uchwalonych przez zarząd Funduszu 

regulaminów. Należy zapoznać się z dokumentami: ZASADY UDZIELANIA POMOCY 

FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW oraz z LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

PRIORYTETOWYCH FUNDUSZU. 

Kto może ubiegać się o dotację/pożyczkę/inną formę wsparcia finansowego? 

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, kościoły i związki 

wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyższe oraz osoby fizyczne. 

Inne ważne informacje:  

- Środki Samorządowego Funduszu przeznacza się na realizację celów określonych w 

ustawie Prawo ochrony środowiska. 
Gdzie szukać informacji?  

Na stronach internetowych WFOŚIGW w BIP.  
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38.  

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ - FUNDUSZ INICJATYW 
OBYWATELSKICH – FIO 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – tzw. FIO, to wieloletni program rządowy, powierzony 

do realizacji Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zwiększenie 

udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych 

prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych z 

uwzględnieniem zasad partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości 

szans. Dotacje w ramach FIO są dystrybuowane w drodze otwartych konkursów.  

Na lata 2009-2013 przyjęto 4 priorytety merytoryczne: 

Wspierane będą indywidualne działania inicjowane przez organizacje w zakresie realizacji 

zadań publicznych, wspólne inicjatywy obywatelskie w ramach partnerstwa publiczno – 

społecznego i wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III 

sektora. 

 Priorytet I: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY 

LOKALNE: m.in. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej;  

 Priorytet II: SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE, 

m.in. rozwój potencjału organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, doradztwo), 

wolontariat w organizacjach pozarządowych. 

 Priorytet III – INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE: Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych; 

Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa; Integracja repatriantów w 

środowiskach lokalnych; Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z 

Polską; Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna.  

 Priorytet IV. – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, czyli promowanie 

łączenia aktywności ekonomicznej ze społeczną m.in. szkoleniowo-doradcze wsparcie 

różnych form przedsiębiorczości społecznej oraz wolontariat pracowniczy. 

Konkursy przeprowadzane są zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego oraz uchwałą Rady Ministrów z 2008 roku w sprawie przyjęcia krajowego 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.  

O dotację mogą ubiegać się:  

Jednostki prowadzące działalność społecznie użyteczną tj. organizacje pozarządowe, 

czyli osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które nie są 

jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku; 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby 

prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz spółdzielnie 

socjalne, w zakresie działalności społecznie użytecznej. 

 

Ważne informacje:  

- Konkurs dotacyjny Programu FIO ogłaszany jest w pierwszym kwartale roku.  

- Wnioski należy przesłać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.  

- Wnioski przyjmuje: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

- Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków są opisane w dokumencie: - 

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w danym roku.  

- Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.  

 

Gdzie szukać informacji?  

- Sprawdzaj ogłoszenia na specjalnej stronie internetowej: http://www.pozytek.gov.pl  

szukaj: FIO oraz na stronie instytucji zajmującej się obsługą Programu: 

http://www.crzl.gov.pl , a także na stronie MPiPS: www.mps.gov.pl szukaj: Fundusz 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.crzl.gov.pl/
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Inicjatyw Obywatelskich e-mail: fio@mps.gov.pl 

 

Adres Funduszu FIO: 

Ministerstwo Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

tel. (0 22) 661-14-02 

Departament Pożytku Publicznego: 

(0-22) 661 01 46 

e-mail: fio@mps.gov.pl 

 

39. 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – MRiRW [dodano kwiecień 2010] 

 

Ministerstwo może ogłaszać konkursy dotacyjne na realizację zadań publicznych w 

zakresie np. rozwoju wsi.  

 I tak co roku ogłasza otwarty konkurs ofert obejmujący KILKA ZADAŃ 

EDUKACYJNYCH zlecanych przez ww. Ministerstwo do realizacji jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom. Na 

początku każdego roku, po uchwaleniu ustawy budżetowej, Minister ogłasza listę zadań 

edukacyjnych na dany rok i zasady konkursu.  

 
Kto może ubiegać się o dotację?  

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszenia i 

fundacje. 

Ważne informacje:  

- Wymagania dotyczące zawartości wniosków podawane są na stronie internetowej 

Ministerstwa. 

- Wnioski można składać w pierwszym kwartale roku, po ogłoszeniu zasad i warunków 

ubiegania się o dotację w otwartym konkursie ofert. 

Gdzie szukać informacji?  

www.minrol.gov.pl szukaj w zakładce: Informacje Branżowe/Edukacja Rolnicza/Zadania 

edukacyjne, a także w BIP Ministerstwa. 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 

tel. (0-22) 623 10 00 

fax,(0-22) 623 27 50 

e-mail:kancelaria@minrol.gov.pl 

 

40.  
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ[dodano kwiecień 2010] 

Ministerstwo ogłasza konkursy na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie edukacji 

przez różne jednostki: publiczne i niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe. Wśród 

ostatnio ogłoszonych konkursów warto wymienić:  
 EDUKACJA ROZWOJOWA 2010 – celem zadania jest realizacja projektów w zakresie 

edukacji rozwojowej, tj. edukacji, której celem jest podniesienie świadomości i 

poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie 

oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju (we współpracy z Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych). Termin składania wniosków w 2010 roku mija 10 maja. 

www.polskapomoc.gov.pl 

 WSPIERANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH realizowanych na rzecz uchodźców, 

mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu 

języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”. Termin 

składania wniosków mija 29 kwietnia 2010 

mailto:fio@mps.gov.pl
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.polskapomoc.gov.pl/
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 PROGRAM POMOCY WYBITNIE UZDOLNIONYM UCZNIOM. Celem konkursu jest 

wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskiego programu pomocy wybitnie 

uzdolnionym uczniom z całej Polski (uzdolnienia akademickie, artystyczne, techniczne, 

sportowe i motoryczne, społeczne). Termin składania wniosków mija 23 kwietnia 2010 
 
Kto może ubiegać się o dotację? 

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in. stowarzyszenia i fundacje, 

jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe itd. 

Wnioski przyjmuje Departament Komunikacji Społecznej 

Gdzie szukać informacji?  

- Wykaz wybranych do dofinansowania zadań jest publikowany na stronach 

internetowych BIP Ministerstwa oraz na stronach internetowych Ministerstwa: 

www.men.gov.pl, w zakładce Turystyka – w pierwszym kwartale roku, w którym 

zadania mają być realizowane.  

Adres Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Departament Komunikacji Społecznej 

Al. J.Ch.Szucha 25 

00-918 Warszawa 

 
41. 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – MSiT [dodano kwiecień 2010] 

 

Ministerstwo co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań publicznych 

realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.  

 Są to zadania związane z ROZWOJEM SPORTU, JAK RÓWNIEŻ TURYSTYKI.  

Wśród dotychczas dofinansowanych zadań w dziedzinie sportu Ministerstwo 

dofinansowało szkolenia dla młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział 

reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych i wiele innych, a w dziedzinie 

turystyki np. lokalne projekty wytyczania i znakowania szlaków turystycznych; 

wyznaczania tras pieszych, konnych, rowerowych; konserwacji turystycznych szlaków np. 

architektury drewnianej, dziedzictwa kulturowego, szlaków bocianich, tworzenia 

regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych, szlaków średniowiecznych 

miasteczek regionu; wykorzystania np. dziedzictwa przemysłowego do promocji 

turystycznej gmin i regionów; rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej itd. 

Kto może ubiegać się o dotację? 

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in. stowarzyszenia i fundacje. 

Ważne informacje:  

- Konkurs ogłaszany jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającym realizację zadań 

publicznych.  

- Wnioski przyjmuje Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Gdzie szukać informacji?  

Wykaz wybranych do dofinansowania zadań jest publikowany na stronach internetowych 

BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na stronach internetowych Ministerstwa: 

www.msport.gov.pl, w zakładce Turystyka – w pierwszym kwartale roku, w którym 

zadania mają być realizowane. 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
tel. (0-22) 2443142 
faks (0-22) 2443255 
e-mail: kontakt@msport.gov.pl 

 

http://www.msport.gov.pl/
http://www.msport.gov.pl/
mailto:kontakt@msport.gov.pl
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42. 
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI – 

MSWiA [dodano kwiecień 2010] 

MSWiA co roku ogłasza szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na 

realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. 
Konkursy są ogłaszane na początku trzeciego kwartału.  

 Wśród zadań na rok 2010 przewidziano m.in.: OCHRONĘ MIEJSC ZWIĄZANYCH Z 

KULTURĄ MNIEJSZOŚCI LUB Z JĘZYKIEM REGIONALNYM; DZIAŁALNOŚĆ 

ŚWIETLICOWĄ; PROWADZENIE BIBLIOTEK ORAZ DOKUMENTACJI ŻYCIA 

KULTURALNEGO I ARTYSTYCZNEGO MNIEJSZOŚCI/JĘZYKA REGIONALNEGO; 
EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANĄ W RÓŻNYCH FORMACH. 

Kto może ubiegać się o dotację? Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucje 

kultury mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości. 

Gdzie szukać informacji?  

Informacje podawane są w BIP Ministerstwa oraz na jego stronie internetowej: 

www.mswia.gov.pl Dodatkowe informacje są dostępne w Departamencie Wyznań 

Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. 

 

 Ponadto istnieje także możliwość pozyskania DOTACJI CELOWEJ Z FUNDUSZU 

KOŚCIELNEGO, zarządzanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Powołany na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, 

poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 

Kościelnego, jako rekompensata dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości 

ziemskie. Fundusz nie posiada osobowości prawnej, stanowi wyodrębnioną pozycję w 

budżecie państwa. Ze środków Funduszu Kościelnego dofinansowywane mogą być m.in.: 

BUDOWA, ROZBUDOWA, MODERNIZACJA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH KOŚCIOŁA (DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ, DOMY STARCÓW, 

DOMY SAMOTNEJ MATKI, SCHRONISKA BEZDOMNYCH I JADŁODAJNIE) ORAZ 

REMONT I KONSERWACJA ZABYTKÓW SAKRALNYCH, GŁÓWNIE REMONTY 

DACHÓW, STROPÓW, ŚCIAN, ELEWACJI, OSUSZANIE, ODGRZYBIANIE, 

IZOLACJA, REMONT I WYMIANA ZUŻYTEJ STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ 

ITD.  

Kto może ubiegać się o dotację?  

Osoby prawne Kościoła Katolickiego; osoby prawne innych kościołów i związków 

wyznaniowych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz 

związków wyznaniowych; osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wpisanych 

do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o których mowa w ustawie o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Środki przekazywane są na wniosek 

uprawnionych podmiotów.  

Gdzie szukać informacji?  

Informacje podawane są w BIP Ministerstwa oraz na jego stronie internetowej: 

www.mswia.gov.pl -> Wyznania religijne -> Fundusz kościelny. 

Wydział Funduszu Kościelnego Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych MSWiA 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

faks (0-22) 60 143 66 

e-mail: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl 

http://www.mswia.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
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43. 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
PROGRAMY MINISTRA KiDN 
Ministerstwo prowadzi programy operacyjne, w ramach których dofinansowuje zadania z 

zakresu kultury m.in. inicjatywy lokalne związane z ochroną i rozwojem dziedzictwa 

kulturowego, także w małych społecznościach.  Co roku Ministerstwo ogłasza nowe 

priorytety programu dotacyjnego. Każdy program ma własny regulamin i terminy 

składania wniosków.  

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010: 

 WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (muzyka, teatr i taniec, sztuki wizualne, literatura, 

czasopisma, film) 

 EDUKACJA KULTURALNA 

 ZASOBY CYFROWE (digitalizacja materiałów bibliotecznych, digitalizacji zabytków i 

muzealiów, digitalizacja materiałów archiwalnych, digitalizacja materiałów audiowizualnych) 

 DZIEDZICTWO KULTUROWE ( ochrona zabytków, wspieranie działań muzealnych, kultura 

ludowa, 

 INFRASTRUKTURA KULTURY 

 KULTURA POLSKA ZA GRANICĄ (promocja kultury polskiej za granicą, ochrona 

dziedzictwa kulturowego za granicą) 

 PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Terminy składania wniosków: I nabór do 30 listopada 2009, drugi nabór do 31 marca 

2010 ( o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną 

wykorzystane w I naborze). 

 

Kto może ubiegać się o dotację?  

O środki z programów dotacyjnych MKiDN na zadania z zakresu kultury mogą się ubiegać 

m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i 

uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność gospodarczą w sferze kultury, związki wyznaniowe, a także osoby fizyczne.  

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły, uczelnie wyższe 

nadzorowane przez MKiDN oraz instytucje kultury współprowadzone przez ministra i 

jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Gdzie szukać informacji?:  

 - Informacje o dotacjach celowych MKiDN, opisy programów, formularze wniosków 

dostępne są na stronie internetowej MKiDN www.mkidn.gov.pl pod hasłem: Programy 

Ministra.  

- Wnioski składa się do odpowiedniego departamentu Ministerstwa, zgodnie z 

regulaminem danego programu. 

 

Wnioski należy przesyłać na adres: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Departament Sztuki i Promocji Twórczości, 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 

00-071 Warszawa 

tel. (0-22) 826-07-26 

 

http://www.mkidn.gov.pl/


Krótki Przewodnik po krajowych instytucjach przyznających dotacje  dla organizacji społecznych.  

Aktualizacja - kwiecień 2010. Zebrała i opracowała Monika Kaczmaryk - www.witrynawiejska.org.pl  

 

 

28 

28 

44. 
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Ministerstwo ogłasza raz w roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Pomoc 

Zagraniczna".  

 Celem konkursu pn. POMOC ZAGRANICZNA jest wyłonienie najlepszych ofert z 

zakresu pomocy zagranicznej, w krajach partnerskich, zgodnie z listą tych krajów i 

wyznaczonymi obszarami wsparcia dla każdego z nich. (kraje partnerskie umieszczone na 

liście OECD DAC). Termin składania ofert konkursowych w 2010 roku mija – 8 grudnia, 

do godz.15.00! (decyduje data wpłynięcia wniosku). Aby wziąć udział w konkursie 

należy zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc: 

www.polskapomoc.gov.pl. Po otrzymaniu hasła i loginu organizacja będzie mogła 

wypełnić wniosek on-line. Wniosek trzeba wysłać też w formie papierowej na adres 
Ministerstwa.  

Kto może ubiegać się o dotację? Wnioski mogą zgłaszać zarejestrowane organizacje 
pozarządowe. 

Sprawdź na stronie: www.polskapomoc.gov.pl lub www.msz.gov.pl lub złożyć w 

Dzienniku Podawczym MSZ. 

Adres Ministerstwa: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

Departament Współpracy Rozwojowej  

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 

Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajduje się przy wejściu 
głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.  

45. 
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 - NFOŚiGW 

 

Celem jego działalności jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i 

zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu 

widzenia potrzeb środowiska. Środki z NFOŚiGW przeznacza się na cele wymienione w 

ustawie Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje NFOŚiGW m.in. do działań 

związanych z utrzymaniem i zachowaniem zabytkowych parków oraz ogrodów, ochrony i 

przywracania chronionych gatunków roślin lub zwierząt, utrzymania terenów zieleni, 

zadrzewień, zakrzewień, parków, itd. NFOŚiGW zarządza środkami finansowymi w formie 

pożyczkowej, dotacyjnej i inwestycyjnej.  

 

NFOŚiGW planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć zgodnie z programami 

priorytetowymi, które opracowuje na każdy rok, określając szczegółowe zasady 

udzielania dofinansowania, procedury oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. 

Stosowane są dwie podstawowe procedury wyboru przedsięwzięć do dofinansowania: 

nabór ciągły oraz konkurs. Procedury wyboru przedsięwzięć mogą być jednoetapowe lub 

dwuetapowe.  

 

 Lista priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania 

ogłaszana jest co roku. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie 

następuje na podstawie Programów Priorytetowych, które zawierają szczegółowe 

warunki udzielania dofinansowania. Informacje te należy sprawdzać na bieżąco. Np. w 

2010 roku wśród programów priorytetowych jest OCHRONA PRZYRODY, w tym m.in.: 

ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, zrównoważony 
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rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej, a także WSPIERANIE EDUKACJI, na którą składa 

się edukacja ekologiczna i wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych. 

 

Kto może ubiegać się o dotację?  

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 

instytucje i urzędy, szkoły wyższe, jednostki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, 

administracja państwowa i osoby fizyczne. Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać 

status prawny, umożliwiający zawarcie umowy cywilno-prawnej. 

Gdzie szukać informacji? 

Na stronie internetowej NFOŚIGW: www.nfosigw.gov.pl w zakładce pt. Środki krajowe, a 

najlepiej w BIP Funduszu: zasady udzielania pomocy finansowej. Warto zapoznać się z 

dokumentami: Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz Lista 

priorytetowych programów na dany rok. 

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a  

02-673 Warszawa,  

CENTRALA (022) 45-90-000 

(022) 45-90-001 

INFORMACJA (022) 45-90-100 

Kancelaria NFOŚiGW czynna jest w godzinach:8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku). 

fax: (022) 459 01 01, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 

46. 
NARODOWE CENTRUM KULTURY - NCK 
 

Jego statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, 

m.in. upowszechnianie tradycji narodowych, państwowych, promocja dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, itd. Swoje 

działania kieruje do artystów, pracowników sektora kultury, młodzieży, instytucji i 

organizacji. Podobnie jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku ogłasza 

tzw. programy operacyjne, w tym także konkursy dotacyjne m.in. na  wsparcie dla 

chórów szkolnych, modernizację lokalnych ośrodków kultury. Przyznaje także stypendia 

dla wybitnych młodych artystów. 

 

Wśród programów NCK warto zwrócić uwagę na:  

 Program Dom Kultury +  

Celem Programu jest stworzenie równego dostępu do kultury dla mieszkańców miast oraz 

terenów wiejskich oraz poprawa uczestnictwa w kulturze na terenach wiejskich i wiejsko-

miejskich, zainicjowanie przemian domów kultury w Polsce w nowoczesne centra kultury 

lokalnej, które m.in. będą animować życie kulturalne społeczności lokalnych. W 2010 

roku ogłoszono konkurs dotacyjny pn.”Dom z wyższą kulturą”. Jego celem jest 

dofinansowanie najciekawszych projektów w kategorii: kultura, edukacja, integracja oraz 

sport i rekreacja aktywizujących lokalną społeczność. Uczestnikami konkursu mogą być 

publiczne instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i 

stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, które prowadzą działalność kulturalną, 

skierowaną do społeczności lokalnej Termin składania wniosków w 2010 roku trwa od 4 

maja do 18 czerwca 2010. W II edycji – termin naboru trwa od 1 września 2010 do 11 

października 2010 roku. W III edycji – od 3 stycznia 2011 do 14 lutego 2011. 

www.domykultury.newsweek.pl Rejestracja formularza elektronicznego. 

 

Kto może ubiegać się o dotację?  

Podmioty sektora kultury, zarówno samorządowe, pozarządowe, jak i prywatne. Rodzaj 

odbiorców zależy od programu. Każdy program NCK ma swój własny regulamin.  

Gdzie szukać informacji? 

http://www.nfosigw.gov.pl/
mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
http://www.domykultury.newsweek.pl/
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na stronie NCK: www.nck.pl, w zakładce: Programy e-mail:nck@nck.pl, a także 

www.regiony.nck.pl oraz www.domykultury.newsweek.pl 

 

 

Narodowe Centrum Kultury 

Ul. Senatorska 12 

00-082 Warszawa 

Tel. (0-22) 21 00 100 

Fax. (0-22) 21 00 101 

e-mail:nck@nck.pl 

 

ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE 
 

Wiele samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi zlecając im realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert. Organizacje mogą też z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 

publicznych, także tych które są realizowane dotychczas w inny sposób. Warto wiedzieć, 

jakie zadania mają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz jakie działania 

pożytku publicznego wymienione są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Informacje o organizowanych konkursach są publikowane przede 

wszystkim w BIP, na stronach internetowych poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego i na tablicach ogłoszeń w urzędach oraz w 

dziennikach ogólnopolskich 

47. TWÓJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

48. TWOJE STAROSTWO POWIATOWE –  

49. TWÓJ URZĄD GMINY –  

- Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostek samorządu 

terytorialnego: gminy, powiatu, województwa. Są to przede wszystkim działania 

związane z działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatem (Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie). Obejmują one kilkadziesiąt zadań. 

- Program współpracy danego samorządu z organizacjami pozarządowymi, 

uchwalony przez radę gminy, radę powiatu czy sejmik wojewódzki po skonsultowaniu z 

organizacjami lokalnymi. Formy współpracy to m.in. zlecanie organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z przekazywaniem środków finansowych 

na ich realizację (dotacji). Zlecanie realizacji zadań może nastąpić w dwóch formach: 

powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie jego realizacji lub wspierania wykonywania zadania publicznego 

wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji. Na podstawie 

uchwalonego wcześniej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

uchwały rady gminy, powiatu, czy sejmiku wojewódzkiego ogłaszane są otwarte 

konkursy ofert na realizację wybranych/priorytetowych w danym roku - zadań 

publicznych danej jednostki samorządu terytorialnego. Wiele samorządów lokalnych 

wypracowało i uchwaliło już własny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i zasady przyznawania dotacji na ich działalność, jednak nie oznacza to, że w każdej 

gminie, powiecie, czy województwie taki program już funkcjonuje. Warto o niego 

pytać. 

- W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(2010 rok) pojawiła się też możliwość zlecania organizacjom pozarządowym realizacji 

zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (nie więcej niż 10.000 

złotych) oraz możliwość zgłoszenia przez samych mieszkańców lub za pośrednictwem 

lokalnej organizacji pozarządowej tzw. inicjatywy lokalnej i wystąpienia z wnioskiem o 

realizację określonego zadania publicznego, które mieszkańcy uznają za konieczne 

http://www.nck.pl/
http://www.regiony.nck.pl/
http://www.domykultury.newsweek.pl/
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(samorząd może wesprzeć realizację tej inicjatywy, jednak bez przekazywania 

bezpośrednio pieniędzy zgłaszającym).  

 

Kto może ubiegać się o dotację?  

M.in. podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w 

celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Cel działania tych podmiotów powinien być zbieżny z celami publicznymi 

realizowanymi przed gminę, powiat, czy województwo w zakresie, w jakim podmioty te 

ubiegają się o przyznanie dotacji.  

Gdzie szukać informacji?  

Informacji na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz 

programu współpracy samorządu gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego z 

organizacjami pozarządowymi w danym roku należy szukać na stronach internetowych 

urzędów gmin, powiatów, województw, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach. 

- Fundusz Sołecki, czyli dotacje z funduszu wyodrębnionego w budżecie gminy 

uchwałą rady gminy. 

Dzięki możliwościom jakie daje ustawa o Funduszu Sołeckim z 2009 roku, mieszkańcy 

sołectwa mogą decydować o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na inicjatywy 

lokalne w swojej wsi. Te inicjatywy muszą mieścić się w zadaniach statutowych gminy, 

mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju 

gminy. Wniosek podlega ocenia wójta/ burmistrza, czy prezydenta miasta. Jeśli wniosek 

zostanie odrzucony – sołtys może podtrzymać wniosek i skierować go bezpośrednio do 

rady gminy, wtedy to rada gminy rozstrzyga, czy dane przedsięwzięcie spełnia warunki 
ustawowe i zostanie zapisane w budżecie gminy na rok kolejny. 

 

Kto może ubiegać się o dotację ?  

Mieszkańcy wsi tych gmin, których rady gmin ustanowiły fundusze sołeckie odrębną 

uchwałą w roku budżetowym. Sumę środków do wydania w danym sołectwie podaje do 

wiadomości sołtysa – wójt/burmistrz/prezydent miasta do 31 lipca roku poprzedzającego 

rok budżetowy. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sam wniosek 

zgłasza wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta – sołtys wsi, do 30 września. 

Ważne informacje:  

- Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć do realizacji na obszarze sołectwa 

w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i 

uzasadnieniem. 

Gdzie szukać informacji ? 

- Sprawdzaj ogłoszenia na stronie internetowej urzędu gminy, pytaj pracowników urzędu 

gminy, a także sołtysa.  

- http://funduszesoleckie.pl/  

- Na stronie MSWiA: www.mswia.gov.pl -> szukaj: strona główna/administracja 

publiczna/fundusz sołecki. 

 

http://funduszesoleckie.pl/
http://www.mswia.gov.pl/

