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WSTĘP

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu, mając na celu wzmocnienie potencjału 
merytorycznego i organizacyjnego uniwersytetów trzeciego wieku 
jako istotnej grupy podmiotów prowadzących działalność edukacyjną  
i aktywizacyjną dedykowaną osobom starszym, opracowała projekt pn. 
„Akademia Liderów UTW”, który uzyskał dofinansowanie ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  2015.

Oddajemy do Państwa rąk poradnik pt. „Projekt - wymyśl, napisz, 
zrealizuj!” opracowany i wydany w ramach w/w przedsięwzię-
cia. Jest to publikacja poświęcona wybranym zagadnieniom w ob-
szarze pozyskiwania środków na działalność organizacji ze źródeł 
zewnętrznych poprzez opracowywanie i realizowanie projektów.  
W poradniku Czytelnik znajdzie m.in. praktyczne wskazówki pozwalają-
ce efektywniej poszukiwać potencjalnych źródeł finansowania projek-
tów, podstawowe zasady konstruowania dobrych, logicznych projektów,  
a także wybrane reguły skutecznego zarządzania takim przedsięwzię-
ciem na etapie realizacji. W publikacji prezentujemy także praktycz-
ne, przykładowe opisy najważniejszych elementów składających się na 
wniosek grantowy, jak również wzory dokumentów, które mogą być 
pomocne na etapie wdrażania działań zaplanowanych w projekcie.

Wyrażamy przekonanie, iż przedkładane opracowanie zawiera 
przydatne wskazówki, które umożliwią liderom organizacji seniorskich 
doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków 
grantowych, co z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia szans na 
skuteczne pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Wiesława Borczyk

Daniel Jachimowicz

Wojciech Nalepa   



6

Rozdział I. O PROJEKCIE W OGÓLNOŚCI  

1. Istota i cechy charakterystyczne projektu

Dla skutecznego aplikowania o środki na realizację celów statutowych 
organizacji pozarządowej konieczne jest w pierwszej kolejności 
zrozumienie, na czym polega istota projektu jako instrumentu, który 
umożliwia zdobycie niezbędnych funduszy, jak również poznanie jego 
cech charakterystycznych. Projekt to bowiem „słowo klucz”, które wśród 
podmiotów należących do trzeciego sektora w ostatnich kilkunastu latach 
zrobiło zawrotną karierę – jak pokazuje bowiem praktyka - większość 
organizacji pozarządowych w Polsce podejmuje próby zdobycia 
środków zewnętrznych właśnie poprzez przygotowywanie projektów  
i ich składanie w różnorodnych konkursach grantowych.

Sam termin „projekt” ma bardzo wiele konotacji – w ramach niniejszego 
opracowania będzie interesować nas przede wszystkim jego znaczenie 
z punktu widzenia zarządzania. Istnieje wiele definicji tego pojęcia – 
przykładowo można tu wskazać następujące:

• „Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym 
początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia 
konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych 
grup odbiorców, wymagający zaangażowania znacznych, lecz 
limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych”1;

• „Projekt to niepowtarzalne, określone w czasie przedsięwzięcie 
podjęte w celu osiągnięcia unikalnego produktu lub usługi”2;

• „Projekt to najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca 
przedmiot pomocy”3;

• „Projekt to logiczny zestaw działań prowadzących do osiągnięcia  
w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu”4. 

Czerpiąc inspirację z tych oraz innych określeń pojęcia „projekt” 
można zaproponować jego krótką definicję wskazując, iż jest to zbiór 
połączonych i zaplanowanych działań, zmierzających do zmiany 

1 „Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecz-
nego”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
2 „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, PMBOK Guide, 2000.
3 Uzupełnienie Programu Operacyjnego SPO RZL 2004-2006.
4 „Poradnik dla beneficjentów SPO RZL”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
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stanu istniejącego. Tak zdefiniowanego pojęcia projektu nie należy 
utożsamiać ze słowem „wniosek”, czyli z ofertą na realizację projektu 
przedstawioną określonemu sponsorowi w zaproponowanym przez 
niego formacie (formularzu). Projekt jako metoda pracy i planowania 
to coś szerszego, bardziej pojemnego od wniosku, który stanowi po 
prostu formę zdobycia środków na realizację zaplanowanego uprzednio 
projektu5.

Wśród cech charakterystycznych dla tak rozumianego pojęcia 
„projekt” można wskazać w szczególności:

• zorientowanie na osiągnięcie konkretnego, mierzalnego celu,

• koordynację powiązanych ze sobą działań/zadań;

• skończony czas trwania - początek i koniec;

• wyjątkowość, niepowtarzalność;

• element niepewności i ryzyka;

• dążenie do trwałej zmiany w otoczeniu.

Warto podkreślić, iż dla praktyki opracowywania i realizowania 
projektów istotne znaczenie ma ich podział na:

• PROJEKTY MIĘKKIE - opisujące inwestycje w infrastrukturę 
„miękką”, tzn. inwestycje w człowieka – zmianę świadomości, 
zachowań, kształtowanie pożądanych postaw, wzrost wiedzy  
i umiejętności, nabycie nowych kwalifikacji itp.,

• PROJEKTY TWARDE - projekty opisujące inwestycje w infrastrukturę 
„twardą” – np.: wodociągi, kanalizację, budynki, drogi oraz

• PROJEKTY MIESZANE - wykorzystujące w różnym stopniu oba w/w 
rodzaje projektów.

Uwzględniając cel i specyfikę niniejszego opracowania w dalszej jego 
części będziemy odnosić się do projektów o charakterze miękkim.

2. Cykl życia projektu w zarysie

Profesjonalne zarządzanie projektem polega na stosowaniu szerokiej 
gamy umiejętności dla prawidłowego zainicjowania, zaplanowania, 
realizacji, monitoringu i ewaluacji tego przedsięwzięcia. Należy tak 

5 M. Dadel, „Jak stworzyć dobry projekt?”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.
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zaplanować działania w projekcie, aby później sprawnie oraz płynnie je 
realizować6. Jednym z narzędzi ułatwiających realizację tego procesu 
jest PCM Project Cycle Management – zarządzanie cyklem projektu.

Zarządzanie cyklem projektu zostało stworzone w celu poprawy 
jakości tworzenia projektów oraz zarządzania nimi. Proces zarządzania 
projektem integruje wszystkie sześć faz cyklu projektu. Schemat cyklu 
projektu przedstawia się następująco:

Cały cykl projektu obejmuje zatem sześć etapów: planowanie, 
identyfikacja, opracowanie, finansowanie, wdrożenie i ewaluacja, 
które można opisać w następujący sposób7:

• w fazie planowania analizowana jest sytuacja w celu określenia 
problemów, ograniczeń i możliwości, które można byłoby objąć 
projektem;

• w fazie identyfikacji pomysły na projekty są wybierane do dalszych 
analiz, co wymaga m.in. konsultacji z potencjalnymi beneficjentami 
działań, analizy problemów, które ich dotyczą, oraz określenia 
możliwości rozwiązania tych problemów;

• w fazie opracowania wyselekcjonowane pomysły są rozwĳane  
w operacyjne plany projektu – dysponując szczegółowym zakresem 
projektu musimy go poddać analizie pod kątem wykonalności  
i trwałości, tzn. zbadać, czy przyjęte założenia są wiarygodne, środki 

6 E. Olejnik „Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2008.
7 Podręcznik  „Zarządzanie Cyklem Projektu”, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004.
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finansowe i zasoby wystarczające, a zespół posiada odpowiednie 
doświadczenie, by realizować projekt. Ocena taka jest dokonywana 
w celu ostatecznej akceptacji lub modyfikacji projektu. Jeżeli 
projekt zostanie zaakceptowany, to jest możliwe wypełnienie 
wniosku o dofinansowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych 
załączników;

• w fazie finansowania propozycje są weryfikowane przez 
grantodawcę/sponsora i zapada decyzja o dofinansowaniu projektu;

• w fazie wdrożenia projekt jest uruchamiany i realizowany -  
w trakcie wdrażania kadra zarządzająca projektem ocenia aktualny 
postęp realizacji zdań w stosunku do celów i w razie konieczności 
dokonuje korekt w sposobie wdrażania;

• w fazie ewaluacji instytucja finansująca projekt ocenia go po to, by 
stwierdzić, co zostało osiągnięte i wyciągnąć wnioski na przyszłość. 
Warto podkreślić, iż faza ewaluacji może dać początek nowemu 
projektowi, czyli zapoczątkować nowy cykl.

Umiejętne stosowanie metody zrządzania cyklem projektu czyni 
koncepcję projektu przejrzystą i czytelną oraz pozwala na jego lepsze 
monitorowanie i ewaluację przez wnioskodawców. 

3. Wybrane źródła pozyskiwania środków na realizację projektów

Wśród dostępnych dla organizacji pozarządowych źródeł pozyskiwania 
środków na realizację projektów można wskazać w szczególności 
te o charakterze publicznym tj. będące w dyspozycji jednostek 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz te o charakterze 
niepublicznym, których dysponentami są podmioty nie należące do 
sektora administracji publicznej. Uwzględniając ograniczone ramy 
niniejszej publikacji, nie sposób wskazać i opisać wszystkich tego 
typu źródeł - poniżej dokonano wyboru przykładowych wskazując 
jednocześnie adresy stron internetowych, w ramach których można 
rozszerzyć i pogłębić wiedzę w tym zakresie.

3.1. Przykładowe źródła o charakterze publicznym:

a) Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Unia Europejska, której 
Polska jest członkiem od 2004 r., wydaje pieniądze za pośrednictwem 
różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych.  
W latach 2014-2020 łączna kwota środków przewidzianych dla 
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krajów członkowskich przekroczy 351 mld euro, w tym dla Polski 
zaplanowano ponad 80 mld euro8. Główną metodą wydatkowania 
tych środków, mających na celu wzmacnianie konkurencyjności 
gospodarek państw członkowskich, walkę z bezrobociem, a także 
pomoc w rozwoju uboższym regionom, są projekty wybierane do 
realizacji zasadniczo w trybie konkursowym.

Więcej na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

b) Fundusze dostępne na szczeblu centralnym (ministerstwa, urzę-
dy centralne) – istnieją liczne możliwości aplikowania o dofinaso-
wanie projektów w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych 
corocznie przez wiele ministerstw i urzędów centralnych. Niektóre  
z nich mają charakter systemowy i są regularnie ogłaszane w ra-
mach programów wieloletnich np.:

 • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, 
którego realizacja ma umożliwiać obywatelom angażowanie się 
w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz  
w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych (więcej 
na stronie: www.pozytek.gov.pl);

 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020, którego celem ogólnym jest poprawa jakości 
i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz 
zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność 
społeczną tych osób (więcej na stronie: www.senior.gov.pl).

Więcej informacji w opisanym wyżej zakresie można znaleźć  na stronach 
internetowych poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych.

c) Fundusze dostępne na szczeblu regionalnym - w szczególności  
w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy 
wojewódzkie. Zakres przedmiotowy konkursów i pula środków 
finansowych na nie przeznaczanych jest inna w każdym województwie 
i zależy od decyzji regionalnych władz samorządowych.

8 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/
czym-sa-fundusze-europejskie/
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PRZYKŁAD

W 2016 roku Województwo Małopolskie w ramach realizacji rocznego 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego na rok 2016” na organizację otwartych kon-
kursów ofert w 14 różnych obszarach zaplanowało kwotę blisko 17 
mln złotych. Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden z tych obszarów jest  
dedykowany stricte wspieraniu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym – w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspie-
rania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wyklucze-
niu osób starszych w roku 2016 rozdysponowano tu wśród organizacji  
pozarządowych kwotę 450 000 zł, a w konkursie poświęconym edu-
kacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów – kwotę 180 000 zł9.

Więcej informacji na stronach internetowych poszczególnych urzędów 
marszałkowskich. 

d) Fundusze dostępne na szczeblu lokalnym – jak pokazuje praktyka 
ostatnich lat, coraz więcej samorządów powiatowych i gminnych  
w ramach rocznych programów współpracy z organizacjami  
pozarządowymi działającymi na ich terenie, przeznacza środki  
finansowe na organizowanie otwartych konkursów ofert, w których 
podmioty trzeciego sektora mogą ubiegać się o dofinansowanie dla 
opracowanych projektów. Coraz częściej również w ramach tych 
konkursów dostrzegana jest potrzeba alokowania środków na reali-
zację przedsięwzięć dedykowanych seniorom – ich wszechstronnej 
aktywizacji intelektualnej i ruchowej, zapobieganiu wykluczeniu  
i marginalizacji.

Pisząc o możliwościach pozyskania dotacji na szczeblu lokalnym  
warto podkreślić, iż organizacje pozarządowe mają tu również możli-
wość korzystania z trybu  tzw. małych grantów – procedury, w ramach 
której organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - uznając 
celowość realizacji danego projektu - może przyznać dofinansowanie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Stosownie do art. 19a Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie10 dotacja przyzna-

9  http://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/PROGRAM%20WSP%C3%93%C5%81PRA-
CY/Budzet_Program_2016_III_zmiana.pdf
10 Ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873.
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wana w tym trybie obwarowana jest następującymi warunkami:
• zadanie ma mieć charakter lokalny lub regionalny;
• wysokość jednorazowej dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zło-

tych;
• zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni;
• w jednym roku kalendarzowym ta sama organizacja może dostać  

w tym trybie nie więcej niż 20 tys. złotych;
• z całej puli planowanej na dotacje przez dany urząd w danym roku 

budżetowym na „małe granty” może być przeznaczone maksymal-
nie 20% tych środków.

Oferta, która wpływa do urzędu – jeśli jej realizacja zostanie uznana 
przez organ wykonawczy gminy/powiatu/województwa za celową11 -  
w ciągu 7 dni jest upubliczniana w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Przez kolejne  
7 dni każdy może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz 
po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki sa-
morządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie reali-
zacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicz-
nego. Niektóre samorządy, szczególnie duże, również do rozpatrywania 
merytorycznego ofert składanych w trybie „małych grantów” powołują 
odrębne ciała podobne do komisji konkursowych. 

Ten tryb warto zarekomendować również dlatego, iż wzór oferty  
o dofinansowanie zadania został tu uproszczony i ograniczony do 
niezbędnego minimum. Jest on określony w rozporządzeniu Ministra  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania  
z realizacji zadania publicznego. Część merytoryczna formularza 
składa się tylko z dwóch pozycji, tj. opisu zadania i rezultatów. Zdecy-
dowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowa-
no z pozostałych pól w tym z harmonogramu. 12131415

11 W gminie organem wykonawczym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, a w powiecie i 
województwie- zarząd.
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WZÓR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić 
niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobie-
ranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego12

4. Tytuł zadania publicznego 

5. Termin realizacji zadania 
publicznego13

Data 
rozpoczęcia

Data 
zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest 
inny od adresu siedziby)

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane 
osób upoważnionych do składania wyjaśnień 
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, 
w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz 
przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

12 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj 
kosztu

Koszt  
całkowity

(zł)

do poniesienia 
z wnioskowa-
nej dotacji14

(zł)

do poniesienia 
ze środków finansowych 

własnych, środków pocho-
dzących z innych źródeł, 
wkładu osobowego lub 

rzeczowego15

(zł)

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działal-

ności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń 

pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)*  

z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)*  

z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

..................................

..................................
 (podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
        Data ...................
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru 
lub ewidencji.

14 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.  
15 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Więcej informacji na stronach internetowych województw samorządo-
wych, powiatów i gmin.

3.2. Przykładowe źródła o charakterze niepublicznym:

a) Fundacja im. Stefana Batorego, której celem jest wspieranie 
rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - 
społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, 
angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, 
swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Podstawową 
metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na 
przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe 
w bardzo zróżnicowanych obszarach. Fundacja realizuje 
również własne projekty: prowadzi kampanie społeczne  
i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji  
publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, 
wydaje publikacje.

Więcej informacji na stronie: www.batory.org.pl.

b) Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – od wielu lat we współpracy 
z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi działania 
edukacyjne i aktywizujące skierowane do osób starszych oraz promuje 
społeczne zaangażowanie seniorów ze szczególnym uwzględnieniem 
działań o charakterze międzypokoleniowym. Od 2013 roku 
uniwersytety trzeciego wieku mogą brać udział m.in. w programie 
„UTW dla społeczności”, w ramach którego wspierane jest tworzenie  
w  uniwersytetach trzeciego wieku grup wolontariatu oraz współpraca 
ze społecznością lokalną.

Więcej informacji na stronie www.e.org.pl/utw-dla-spolecznosci/.

c) Fundacja PZU - celem działania tej fundacji jest promowanie 
edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie 
szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie 
dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko 
rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategiczne 
obszary działania Fundacji obejmują: 

 • edukację - szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse 
i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, 
zawodowego i kulturalnego młodych ludzi; 

 • opiekę i pomoc społeczną - poprzez wsparcie dla organizacji  
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i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, 
rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków; 

 • ochronę zdrowia - wspierane są projekty edukacyjne dla 
pracowników placówek medycznych oraz promujące zdrowy  
i aktywny tryb życia; 

 • kulturę i sztukę - szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń 
artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze  
i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży. 

W ramach tzw. procedury pozakonkursowej wnioski o dofinansowanie 
przedsięwzięć są przyjmowane w trybie ciągłym. Czas trwania 
projektów dofinansowywanych przez Fundację wynosi maksymalnie 12 
miesięcy, przy czym - jeżeli wymaga tego specyfika danego projektu 
- istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania realizacji zadania. 
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w wysokości co 
najmniej 10% wartości dotacji. Dopuszcza się możliwość wniesienia 
wkładu własnego niefinansowego, o czym w uzasadnionych przypadkach 
decyduje Zarząd Fundacji. Projekt musi być przede wszystkim zgodny 
ze strategicznymi celami działania Fundacji i mieścić się w ramach 
działalności statutowej Fundacji. Promowana jest  innowacyjność oraz 
perspektywa realizacji działań zainicjowanych projektem już po jego 
zakończeniu. 

Więcej informacji na stronie: www.fundacjapzu.pl.

d) Fundacja Kronenberga - wspiera w szczególności działania  
na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego 
udzielając  dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia 
mieszczące się w ramach następujących obszarów programowych:

 • innowacje w edukacji; 
 • edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość; 
 • dziedzictwo kulturowe; 
 • twórczość artystyczna dzieci i młodzieży;
 • priorytety ochrony zdrowia;
 • polityka społeczna. 

Finansowaniu podlegają różnorodne działania, m.in. warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady - dofinansowanie jest udzielane na 
projekty, które dopiero mają być zrealizowane. 

Więcej na stronie: www.kronenberg.org.pl.
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e) Fundacja KGHM Polska Miedź – to jeden z większych niepublicznych 
grantodawców w Polsce, przykładowo w roku 2015 łączna kwota 
przyznanych darowizn przekroczyła kwotę 20 000 000 zł, a lista 
obdarowanych to blisko 500 podmiotów16. Kwoty darowizn wahają 
się od kilku do kilkudziesięciu i więcej tysięcy złotych, a zakres 
merytoryczny dofinansowanych przedsięwzięć jest niezwykle 
szeroki. Oczywiście rywalizacja o to wsparcie jest duża tym bardziej, 
że formalizm jest tu ograniczony do niezbędnego minimum. 

Więcej informacji na stronie: www.fundacjakghm.pl.

WARTO WIEDZIEĆ

Na portalu www.ngo.pl w zakładce „Termin ucieka” można znaleźć 
aktualizowany na bieżąco katalog dostępnych konkursów grantowych 
ogłaszanych  zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne  
w Polsce. Rekomendujemy częste zaglądanie do tej zakładki, gdyż im 
wcześniej pozyskamy informację o ogłoszeniu ciekawego konkursu, 
tym więcej mamy czasu na przygotowanie projektu i złożenie dobrego, 
przemyślanego wniosku o jego dofinansowanie.

16 http://fundacjakghm.pl/documents/10180/11439/Darowizny_2015.pdf
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Rozdział II. GENEZA PROJEKTU

Punktem wyjścia do stworzenia każdego dobrego projektu jest założenie, 
iż należy realizować takie przedsięwzięcia, które rozwiążą lub 
przynajmniej złagodzą istniejący obiektywnie problem/przyczynią 
się do zaspokojenia istniejącej obiektywnie, ważnej potrzeby.  
To bowiem „[…]podmiot decydujący się na przygotowanie projektu 
najlepiej wie, jakie działania należy podjąć, aby zaistniały problem 
rozwiązać. Pomysłodawca powinien więc rozwiązywać problemy, 
które są mu najbliższe i o których ma największą wiedzę. Z pomysłu 
powinno zatem w sposób niewątpliwy wynikać jego uzasadnienie,  
a projekt powinien być katalizatorem uruchamiającym w projektodawcy 
chęć uzyskania zamierzonych zmian, podjęcia konkretnych działań, 
zweryfikowania, czy działania te w danej sytuacji mają sens i stanowią 
dostateczne uzasadnienie dla wystąpienia z wnioskiem o jego 
dofinansowanie.17” 

Pomysły na projekt mogą pochodzić z bardzo wielu źródeł - ich 
enumeratywne wyliczanie i opisanie nie jest zatem zasadniczo możliwe. 
Generalnie jednak można tu wskazać:

• źródła o charakterze wewnętrznym – wywodzące się z samej 
organizacji pozarządowej i jej zasobów;

• źródła o charakterze zewnętrznym – ulokowane poza organizacją 
pozarządową.

Najbardziej pożądaną kategorię pomysłów na projekty stanowią 
oczywiście te wywodzące się z samej organizacji pozarządowej, która 
jest przecież najbliżej problemów i potrzeb grupy lub grup społecznych,  
z którymi na co dzień pracuje. Wiedza i praktyczne doświadczenie 
zdobyte w tym obszarze, często gromadzone przez wiele lat, to 
bezcenny wręcz zasób do twórczego wykorzystania dla poszukiwania 
innowacyjnych pomysłów na nowe przedsięwzięcia projektowe.

Jednocześnie warto podkreślić, iż niezwykle cenne źródła inspiracji 
do opracowania projektu znajdują się również poza samą organizacją 
pozarządową. Można tu w pierwszej kolejności wskazać dokumenty 

17 „ABC zarządzania projektami miękkimi”, praca zbiorowa pod red. dr B. Gruczy,  Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
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przygotowane w procesie programowania, np. w odniesieniu 
do wyzwań, które niesie ze sobą postępujący proces starzenia 
się populacji. Do takich dokumentów zaliczyć można „Założenia 
długofalowej polityki senioralnej państwa na lata 2014-2020”, czy też 
lokalne strategie polityki senioralnej, które na szczeblu samorządu 
gminnego stają się coraz częściej spotykanym narzędziem służącym 
realizacji konkretnych działań mających na celu poprawę warunków 
funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Oczywiście 
opracowania tego typu nie mogą stanowić jedynego źródła informacji 
o problemie - konieczne jest tu sięgnięcie do ekspertyz, raportów 
z badań i innych specjalistycznych opracowań odnoszących się do 
danego problemu, które w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem 
projektodawcy dają realną szansę na przygotowanie profesjonalnego  
i autentycznie potrzebnego projektu.

Nie należy również zapominać o możliwości twórczego wykorzystania  
w tym zakresie tzw. dobrych praktyk projektowych czyli zrealizowanych 
przez inne podmioty przedsięwzięć, które zakończyły się powodzeniem 
i mogą stanowić doskonałe źródło inspiracji dla innych projektodawców 
dedykujących działania takiej samej lub podobnej grupie społecznej. 
Internet jest pełen tego rodzaju opracowań i publikacji - takie 
wydawnictwa publikowane są przez większość podmiotów udzielających 
dotacji na realizację projektów dając możliwość „podpatrzenia”, jak 
inni radzą sobie z podobnymi problemami, jak formułują cele projektu, 
w jaki sposób opisują działania projektowe i metody ich realizacji, jak 
szacują i opisują rezultaty przedsięwzięcia. Opisane materiały mogą 
być również pomocne w sytuacji, gdy dany podmiot nie ma jeszcze  
w ogóle doświadczenia projektowego lub jest ono niewielkie18. 

 

18 „ABC zarządzania projektami miękkimi”, op.cit.
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Rozdział III. OPRACOWANIE PROJEKTU 

1. Przygotowanie do opracowania projektu

Przed przystąpieniem do opracowania projektu a następnie wniosku  
o jego dofinansowanie konieczne jest dokładne zapoznanie się  
z całokształtem dokumentacji konkursowej obowiązującej  
w procedurze aplikacyjnej, a w szczególności z regulaminem 
konkursu, wzorem wniosku o dofinansowanie, instrukcją jego 
wypełnienia oraz wzorem umowy. Staranna lektura tych dokumentów 
pozwoli projektodawcy uniknąć błędów na etapie przygotowania 
wniosku dotacyjnego i zdecydowanie zwiększyć szanse na uzyskanie 
odpowiednio wysokiej oceny otwierającej drogę do skutecznego 
pozyskania dotacji. 

Analizując dokumentację konkursową warto zwrócić uwagę szczególnie 
na następujące elementy:

a) cele/priorytety grantodawcy – należy ustalić, czy cele działalności 
danej organizacji pozarządowej wpisują się w cele ogłoszonego 
konkursu; 

PRZYKŁAD19 - CELE PROGRAMU

Cel Programu stanowi poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. 
Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania 
z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one 
pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważnym elementem 
jest uwzględnienie w działaniu ograniczeń wynikających z barier 
funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze. 

Cele oferty składanej w ramach konkursu mają być zgodne z celami 
Programu określonymi w Rządowym Programie na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 52).

19 Przykłady w ramach niniejszego rozdziału zaczerpnięto z „Regulamin otwartego konkursu 
ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 Edycja 2016”.
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Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości 
oferty edukacyjnej dla osób starszych.

Cel szczegółowy 2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz - 
i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury społecznej, m.in. pogłębianie wiedzy na temat 
zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz  
z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości.

Cel szczegółowy 3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności 
społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji  
w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych  
w kształtowaniu polityki publicznej.

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości 
usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy  
i samoorganizacji.

b) koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wymagania  
w zakresie wniesienia wkładu własnego – należy ustalić, jakie koszty  
i w jakich granicach będzie można zaplanować na realizację 
projektu, jakie wydatki nie mogą być pokrywane ze środków dotacji 
jak również czy i jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakich zasadach 
konieczne jest wniesienie wkładu własnego do realizowanego 
projektu.

PRZYKŁAD – KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE
Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty: 
1) merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów 

ostatecznych w zadaniach; 
2)  obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie 

do 15% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 
5% wartości dotacji; 

3)  związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi  
(np. ulotki, foldery, plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, 
utworzenie i administracja stroną internetową itp.) – do 5% 
wartości dotacji; 

Do wydatków, które w ramach Programu nie mogą być finansowane, 
należą wydatki niezwiązane z realizacją zadania oraz: 
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1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony  
w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); 

2) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 
3) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 16a ust. 1 
w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. 
zm.); koszt jednostkowy środka trwałego nie może przekraczać 3 
500 zł; 

4) amortyzacja; 
5) leasing; 
6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 
7) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań itd.; 
8) koszty kar i grzywien; 
9) koszty procesów sądowych; 
10) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej 

dla osób zajmujących się realizacją zadania; 
11) koszty obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przele-

wów); 
12) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 

pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

13) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
związanych z realizacją zadania publicznego; 

14) koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację  
zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta 
określa zasady i sposób rozliczenia podróży służbowych; 

15) koszty powstałe na podstawie umów zawartych pomiędzy  
Zleceniobiorcą a przedsiębiorcą powiązanym z członkami organów  
organizacji; 

16) koszty sprzętu i usług medycznych i rehabilitacyjnych; 
17) koszty badań naukowych (z wyłączeniem ewaluacji projektu); 
18) koszty remontów oraz inwestycji. 
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PRZYKŁAD – WKŁAD WŁASNY

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na 
które składają się środki niefinansowe i finansowe (środki własne, 
środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty od adresatów zadania). 
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu 
są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości 
co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania). Za wkład 
własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinan-
sowy). 
Rozliczenie finansowego wkładu własnego dopuszcza się jedynie 
na podstawie dowodów księgowych w rozumieniu ustawy z dnia 29  
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.). Wkład 
własny rzeczowy w jakiejkolwiek postaci jest kosztem niekwalifiko-
wanym (wkład rzeczowy nie jest wliczany do wkładu własnego). 
Za środki własne niefinansowe uważa się wyłącznie środki własne  
o charakterze osobowym, niepowodującym powstania faktycznego 
wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może 
być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca. Wkładem własnym nie-
finansowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna 
członków organizacji. 
W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobo-
wych, konieczne jest przestrzeganie warunku dotyczącego nieod-
płatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu). Wartość tej pracy jest  
ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardo-
wej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy 
obowiązującej w danym regionie, przy czym IZ20 kwalifikuje stawki: 
• w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina  

pracy wyceniona jest na nie więcej niż 30 zł, 
• w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy  

wyceniona jest na nie więcej niż 100 zł. 
Wkład własny w formie pracy wolontariusza należy udokumentować 
na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą  
a wolontariuszem, którego kopia stanowi obligatoryjny załącznik 
do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w ra-
mach Programu. We wskazanym dokumencie należy zawrzeć wycenę 
pracy wolontariusza. Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń  

20 Instytucja Zarządzająca.
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wolontariackich stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu. Niniejszy 
załącznik jest możliwy do pobrania w GO21, a jego stosowanie jest 
obligatoryjne. Dopuszczalne jest również oświadczenie o pracy spo-
łecznej członka danego podmiotu przy realizacji zadania publiczne-
go. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
członka, nazwę organizacji, na rzecz której wykonuje pracę spo-
łeczną, okres, w jakim wykonuje pracę społeczną, oraz przedmiot,  
miejsce i czas wykonywania pracy społecznej, a także podpis oraz 
numer i serię dowodu osobistego. 
W przypadku umowy o partnerstwie wkład własny może być wnoszony 
zarówno przez Oferenta, jak i Partnera. Podział zadań i obowiązków 
między stronami musi być określony zarówno w ofercie, jak i umo-
wie o partnerstwo. Za kosztorys i rozliczenie zadania (w tym wkładu  
własnego) odpowiada beneficjent jako strona Umowy.

c) kryteria wyboru ofert – należy ustalić, jakie warunki formalne  
i merytoryczne musi spełniać oferta, aby miała szansę na uzyskanie 
dofinansowania.

PRZYKŁAD – KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE

Kryteria oceny formalnej: 
1) oferta musi zostać złożona przez podmiot uprawniony do 

aplikowania w Konkursie (dotyczy również partnerów); 
2) oferta musi być wypełniona i złożona w wersji elektronicznej (GO); 
3) oferta musi być złożona w terminie; 
4) kompletność - wszystkie niezbędne załączniki muszą być załączone 

w GO do oferty; 
5) oferta musi zawierać informację o wkładzie własnym w wysokości 

co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania); 
6) oferta musi zawierać informację o terminowym rozliczeniu 

uprzednio otrzymanego dofinansowania z ASOS przez podmiot 
aplikujący w Konkursie. 

Kryteria oceny merytorycznej: 
1) zgodność przedmiotu oferty z wybranym priorytetem; 
2) cel zadania (projektu) oraz jego mierniki zgodne z zawartymi  

w Programie/rezultaty; 

21 Generator Ofert.
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3) przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb seniorów na obszarze 
realizacji zadania w ramach obszaru działania organizacji; 

4) identyfikacja, analiza oraz planowane metody unikania ryzyka; 
5) opis beneficjentów ostatecznych oraz metody i narzędzia ich 

rekrutacji, w tym liczba seniorów faktycznie objętych działaniami 
aktywizacyjnymi, prowadzonym w ramach danego projektu, w tym 
realizacja wskaźników docelowych określonych w Programie; 

6) cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań w tym efekty 
dotychczasowych działań realizowanych w ramach ASOS; 

7) kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych 
w realizację projektu; 

8) wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą 
lokalową oraz zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji 
zadania samodzielnie lub w partnerstwie; 

9) infrastruktury: rzeczowa i osobowa pozbawione barier 
funkcjonalnych; 

10) kalkulacja kosztów: 
a)  na ile przedstawione koszty są racjonalne i niezbędne  

z perspektywy realizacji projektu, 
b) prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii 

kosztów, 
c)  szczegółowy opis pozycji kosztorysu, 
d) adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji 

stawek jednostkowych, 
e) występowanie kosztów niekwalifikowalnych; 

11) harmonogram realizacji – spójny, adekwatny do poziomu złożoności 
i liczby zaplanowanych działań; 

12) atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania; 
13) doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych zgodnych 

z priorytetami konkursu/organizacja utworzona po 31.12.2009r.; 
14) możliwość realizacji oferty przez organizację.
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2. Główne elementy konstrukcyjne projektu  

Każdy projekt składa się z wielu powiązanych ze sobą logicznie 
elementów konstrukcyjnych – ograniczone ramy niniejszej publikacji 
nie pozwalają na wyczerpujące zaprezentowanie i omówienie 
wszystkich spośród nich. Mając to na uwadze dokonano poniżej wyboru   
i opracowano komentarz do tych części składowych projektu, które 
mają fundamentalne znaczenie dla jego konstrukcji oraz przesądzają  
o jakości planowanego przedsięwzięcia. Komentarz zaopatrzono  
w przykładowe opisy poszczególnych części wniosku o dofinansowanie 
projektu zaczerpnięte z praktyki  - podkreślić należy, iż przykłady te 
mają jedynie charakter poglądowy i nie powinny być traktowane jako 
jedyny prawidłowy wzorzec konstruowania opisów poszczególnych 
części wniosku o dofinansowanie projektu. Sposób konstruowania 
tych opisów jest uzależniony od wielu czynników w tym m.in. wymagań 
stawianych przez dokumentację konkursową oraz instrukcję wypełniania 
konkretnego wniosku, wielkości i stopnia złożoności projektu, czy też 
wypracowanej w ramach danej organizacji pozarządowej własnej 
metodologii formułowania opisów poszczególnych części wniosku  
o dofinansowanie określonego przedsięwzięcia.

2.1. Analiza problemowa/analiza potrzeb w kontekście grupy 
docelowej projektu

Analiza problemowa/analiza potrzeb to element, bez którego trudno 
wyobrazić sobie opracowanie jakiegokolwiek projektu - niemal każdy 
wniosek o dofinansowanie w części merytorycznej zaczyna się od 
prośby o przeprowadzenie analizy tego rodzaju. Jakość analizy często 
przesądza o sukcesie lub porażce całego wniosku. Projektodawca 
musi najpierw przed sobą, a później przed grantodawcą udowodnić, 
że posiada rzetelną wiedzę na temat problemów/potrzeb, które chce 
rozwiązać/zaspokoić realizując dane przedsięwzięcie. Należy zatem 
poszukać odpowiedzi na następujące pytania:
• na czym polega problem i jaka wiąże się z nim potrzeba;
• kogo dotyczy problem i jaki jest zasięg jego oddziaływania;
• z czego wynika problem – jakie są jego możliwe przyczyny;
• jakie skutki powoduje problem dla beneficjentów;
• jakie występują bariery uniemożliwiające rozwiązanie problemu;
• dlaczego właśnie nasza organizacja powinna zająć się rozwiązaniem 

tego problemu.
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Definiując problem/potrzebę należy koniecznie zadbać o precyzję 
opisu oraz jego rzetelność w tym o wiarygodne źródła – oparcie tej 
diagnozy jedynie na własnych spostrzeżeniach i ocenach (np. „Naszym 
zdaniem...”, „W ocenie wnioskodawcy…”) nie będzie wystarczające. 
Można tu posiłkować się bardzo wieloma materiałami źródłowymi, 
wśród których przykładowo można wskazać:
• strategię rozwoju społeczno-gospodarczego gminy/powiatu/woje-

wództwa, która zawiera analizę SWOT (zestawienie słabych i moc-
nych stron społeczności, szans i zagrożeń rozwoju);

• strategie/programy sektorowe;
• analizy, ekspertyzy prowadzone przez instytucje zewnętrzne;
• dane statystyczne GUS;
• dane i analizy urzędów pracy;
• analizy własne, na podstawie wywiadów, rozmów, badań 

ankietowych;
• doświadczenia nabyte podczas wieloletniej współpracy na rzecz 

grup docelowych;
• analizy sytuacji wewnętrznej instytucji;
• analizy projektów aktualnie realizowanych w danej dziedzinie22. 

PRZYKŁAD ANALIZY PROBLEMOWEJ/POTRZEB

Problematyce starzejącego się społeczeństwa w ostatnich latach po-
święca się coraz więcej uwagi. Gwałtowny wzrost liczby osób w wie-
ku poprodukcyjnym jest wynikiem dwóch nakładających się na siebie 
procesów: wydłużania się średniej długości życia oraz spadku liczby 
urodzeń i zawieranych małżeństw. Postępujący proces starzenia się 
populacji Polaków dobrze obrazują zmiany wartości m.in. następują-
cych wskaźników: 

• udział ludności w wieku 60 lat i więcej w strukturze ludności ogó-
łem zwiększył się z 12,8% w 1990 r. do 17,3% w 2011 r.,

• wskaźnik przeciętnego trwania życia dla kobiet wzrósł z 74,4 lat 
w 1990 r. do 80,6 lat w 2010 r., dla mężczyzn odpowiednio z 66 
do 72,1 lat (Ciura G., Szymańczak J., Starzenie się społeczeństwa 
polskiego, INFOS nr 12, W-wa, czerwiec 2012).

Oznacza to, iż w społeczeństwie polskim mamy do czynienia ze sta-
rością demograficzną, albowiem przyjmuje się, że społeczeństwa,  

22 A. Habis „Zarządzanie projektami, w tym finansowanymi z UE”, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.
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w których odsetek osób po 60. roku życia przekroczył 12%, a po 65. 
roku życia 8% - to społeczeństwa demograficznie stare (O sytuacji 
ludzi starszych pod redakcją Józefiny Hrynkiewicz - II Kongres Demo-
graficzny 2012, Warszawa 2012; Małgorzata Halicka, Emilia Kramkow-
ska). Co więcej - ten stan rzeczy będzie się pogłębiał, gdyż - jak poka-
zuje prognoza EUROSTATu - w 2020 r. osoby po 60 r. ż. będą stanowiły 
już blisko 25% ludności Polski. 

Systematyczne powiększanie się populacji osób starszych niesie 
za sobą konieczność kształtowania pod tym kątem polityk społecz-
nych na różnych szczeblach organizacji państwa. Znajduje to wyraz   
w wielu dokumentach strategicznych jak np. Strategia Rozwoju Kra-
ju 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, a także w przyję-
tym przez Radę Ministrów w dniu 24.12.2013 r. dokumencie „Założe-
nia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”,  
w którym wśród działań priorytetowych wpisano m.in. „Rozwój 
oferty edukacyjnej dla osób starszych, w obszarach zgodnych z ich 
potrzebami oraz wspieranie rozwoju systemowych rozwiązań dla 
organizacji różnych form uczenia się osób starszych, w tym ruchu 
uniwersytetów trzeciego wieku. Również Rada Ministrów przyjęła   
w dniu 10.09.2013r. Strategię „Perspektywa uczenia się przez całe 
życie”, w której wytyczono kierunki polityki obejmującej działania 
na rzecz uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego, 
we wszystkich etapach życia, do późnej starości.

Coraz większą rolę w zakresie edukacji i aktywności społeczności osób 
starszych odgrywają działające na terenie całego kraju organizacje 
seniorskie - jest to bardzo bogate i zróżnicowane wewnętrznie 
środowisko w ramach którego przykładowo można wymienić: 
uniwersytety III wieku (w 2016 r. ok. 600), działające w różnej formie 
kluby seniora/centra seniora, uniwersytety ludowe, lokalne oddziały  
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, branżowe 
organizacje zrzeszające emerytowanych pracowników oświaty, służby 
zdrowia itp. Coraz więcej tego typu organizacji powstaje w małych 
miastach oraz na obszarach wiejskich, a ich działalność przyczynia 
się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
seniorów, ich rozwoju osobistego, integracji i samopomocy. Dzięki 
takiemu społecznemu i edukacyjnemu zaangażowaniu osoby  
w starszym wieku czują się ciągle przydatne, wartościowe i potrafią 
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odnaleźć się we współczesnym, wysokorozwiniętym społeczeństwie 
[vide: Tadeusz Aleksander (red.) Edukacja dorosłych jako czynnik 
rozwoju społecznego. Tom 1-2.Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu 
Andragogicznego, Kraków, 23-24 czerwca 2009. Praca zbiorowa.]

Wnioskodawca od 2007 r. w ramach działalności statutowej podej-
muje różnorodne inicjatywy mające na celu wspieranie edukacji  
i aktywności osób starszych mając na względzie pozaformalny cha-
rakter aktywności edukacyjnej, jaką realizują organizacje seniorskie  
w tym UTW oraz fakt, że liderami tych placówek są na ogół osoby star-
sze – emeryci. Jak pokazują prowadzone badania oraz doświadczenia  
i wnioski Wnioskodawcy wynikające z prowadzonej, bieżącej dzia-
łalności, w tym realizacji projektów, środowisko organizacji senior-
skich zmaga się z wieloma problemami wynikającymi w szczególności 
z ich wciąż słabego potencjału merytorycznego i organizacyjnego. 
Sferą wysoce problematyczną jest szeroko rozumiane zarządzanie 
organizacją pozarządową zarówno w wymiarze formalnoprawnym, 
jak i merytorycznym. Warsztaty, szkolenia, indywidualne doradztwo 
świadczone przez ekspertów Wnioskodawcy w ramach dotychczas 
zrealizowanych przedsięwzięć pokazały wiele obszarów działania 
tych organizacji, w których konieczna była pomoc i wsparcie Wnio-
skodawcy dla ich liderów w przedmiotowym zakresie. Problem jest 
tym bardziej istotny, iż tworzy się (zwłaszcza w małych miastach  
i na terenach wiejskich) wiele nowych NGO’sów podejmujących za-
gadnienia starzejącego się społeczeństwa, a w wielu innych następu-
je swoista „zmiana pokoleniowa” - dotychczasowi prezesi/członkowie 
zarządów ustępują ze swych funkcji a w ich miejsce wchodzą osoby 
nowe, często posiadające bardzo niewielkie doświadczenie i wiedzę 
niezbędną dla profesjonalnego kierowania organizacją pozarządową. 
Podobne deficyty wiedzy i umiejętności można zdiagnozować w sfe-
rze pozyskiwania środków na działalność merytoryczną organiza-
cji seniorskich, co jest warunkiem koniecznym przyjmowania nowych 
członków oraz wzbogacania i podnoszenia jakości oferty edukacyjnej. 
Liderzy tych podmiotów, na których spoczywa ciężar podejmowana 
działań w w/w zakresie, nie dysponują najczęściej odpowiednią wie-
dzą i umiejętnościami w obszarze opracowania dobrego, profesjonal-
nego projektu, który miałby szansę skutecznie rywalizować w kon-
kursach grantowych z licznymi, dobrze przygotowanymi projektami 
innych NGO’s, których liczba też rośnie.
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Aby organizacje seniorskie mogły być poważnym, odpowiedzialnym 
partnerem zarówno dla władz publicznych, jak i podmiotów niepu-
blicznych w zmaganiach z wyzwaniami starzejącego się społeczeń-
stwa, aby mogły rozwijać i wzbogacać swoją ofertę edukacyjną de-
dykowaną seniorom, niezbędne jest zapewnienie im kompleksowego 
wsparcia edukacyjnego, informacyjnego i doradczego. 

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi niniejszy projekt – stwarza on 
bowiem możliwość  ograniczenia w/w deficytów oraz częściowego 
zaspokojenia  potrzeb organizacji seniorskich w zakresie edukacji, 
informacji i doradztwa pozwalającego rozwijać ich działalność, obej-
mować nią większą liczbę beneficjentów, a przez to stawać się odpo-
wiedzialnym i rzetelnym partnerem dla władz publicznych różnych 
szczebli w praktycznej realizacji założeń polityki senioralnej. 

Aby analiza problemowa miała charakter pełny i wyczerpujący, konieczne 
jest jej opracowanie w kontekście konkretnej grupy docelowej, której 
będą dedykowane działania opisane w dalszej części projektu. Musimy 
zatem wykazać np. kto i w jakim wymiarze będzie korzystał z projektu, 
jakie są pożądane cechy potencjalnego uczestnika przedsięwzięcia, 
w jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do projektu, czy 
grupa uczestników projektu jest jednorodna czy zróżnicowana  
(np. osoby starsze, młodzież, dzieci).

PRZYKŁAD OPISU GRUPY DOCELOWEJ

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą osoby w wieku 60+ 
będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich, tj. pro-
wadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, chcące 
pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego za-
rządzania NGO, a przez to do zwiększenia różnorodności i poprawy 
jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, które korzystają/za-
mierzają korzystać z usług oferowanych przez te podmioty. Środo-
wisko organizacji seniorskich w Polsce, które jest pośrednim odbior-
cą zaplanowanych w projekcie działań, jest znacząco zróżnicowane 
wewnętrznie - w jego ramach można wymienić m.in.: uniwersytety 
III wieku, działające w różnej formie kluby seniora/centra seniora, 
uniwersytety ludowe, lokalne oddziały Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów, branżowe organizacje zrzeszające emeryto-
wanych pracowników oświaty czy też służby zdrowia. Liczną grupę 
stanowią tu uniwersytety trzeciego wieku, których obecnie działa  
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w Polsce ok. 600. Są one prowadzone w zróżnicowanych formach 
prawnych: 

• ok. 54% działa jako stowarzyszenia i fundacje (samodzielne lub 
stanowiące część innego stowarzyszenia/fundacji), 

• ok. 19% działa w ramach uczelni wyższych (publicznych i niepu-
blicznych),

• ok. 22% działa w ramach samorządowych jednostek organizacyj-
nych (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, inne jednostki 
powołane przez urząd miasta/gminy).

Analiza bazy teleadresowej UTW w Polsce pokazuje, iż coraz więcej 
tego typu podmiotów powstaje poza dużymi ośrodkami miejskimi -  
w mniejszych miastach, a także na obszarach miejsko - wiejskich, 
gdzie dostęp do specjalistycznej wiedzy i edukacji zwłaszcza dla osób 
starszych jest bardzo ograniczony.

W działaniach przewidzianych do wdrożenia w projekcie weźmie 
udział:

a) 48 liderów/przedstawicieli organizacji seniorskich – udział w szko-
leniu „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,

b) ok. 70 przedstawicieli organizacji seniorskich działających w Pol-
sce – korzystanie ze wsparcia merytorycznego w ramach Punktu 
Konsultacyjno – Doradczego,

c) ok. 100 przedstawicieli organizacji seniorskich – udział w ogólno-
polskiej konferencji pn. ”Edukacja i aktywizacja osób starszych 
– nowe wyzwania”,

d) ok. 600 organizacji seniorskich w Polsce – dystrybucja kwartalnika 
„Uniwersytety Trzeciego Wieku”.

Akcja promocyjna przedsięwzięcia oparta będzie na dotychczasowych 
doświadczeniach Wnioskodawcy zgromadzonych w ramach prowadzo-
nej już od wielu lat działalności w obszarze realizowania różnego 
rodzaju przedsięwzięć kierowanych do seniorów i liderów organizacji 
seniorskich. W związku z tym będzie ona oparta o Internet (stro-
na internetowa i jej bieżąca aktualizacja, mailing), co w znaczącym 
stopniu pozwoli obniżyć koszty tych działań. Nadto Wnioskodaw-
ca dysponując szeroką znajomością środowisk seniorskich w Polsce  
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będzie również prowadził promocję w formie bezpośredniej  
np. przeprowadzanie rozmów telefonicznych z liderem/liderami  
danej organizacji itp. Przedstawiciele Wnioskodawcy uczestnicząc  
w wydarzeniach zewnętrznych z udziałem liderów organizacji senior-
skich (np. konferencje, kongresy) w miarę istniejących możliwości 
będą również przekazywali informacje o wdrażanym przedsięwzię-
ciu, co nie będzie generowało dodatkowych, zbędnych kosztów.

Procedura rekrutacja do udziału w projekcie zakłada poszanowanie 
równości szans (w tym płci) – w związku z powyższym będzie prowa-
dzona w sposób otwarty, do wyczerpania limitów miejsc w ramach 
poszczególnych form wsparcia (warsztaty, doradztwo, konferencja). 
Kryteria formalne rekrutacji:

a) osoby fizyczne w wieku 60 lub więcej lat, będące przedstawicie-
lami pozarządowych organizacji seniorskich;

b) kolejność zgłoszeń do udziału w danej formie wsparcia w ramach 
projektu.

Opierając się na doświadczeniach z dotychczas zrealizowanych pro-
jektów zakłada się utworzenie listy rezerwowej osób zaintereso-
wanych udziałem w przedsięwzięciu, które nie zakwalifikowały się  
w pierwszej kolejności. Przebieg procedury rekrutacji będzie doku-
mentowany w oparciu o formularze rekrutacyjne wypełniane przez 
kandydatów, zawierające w szczególności poświadczenie spełnienia 
kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie oraz zgody na prze-
twarzanie danych osobowych.

2.2. Wyznaczenie celu/celów projektu

Prawidłowe wyznaczenie i opisanie celów to kolejny niezwykle istotny 
element konstrukcyjny każdego projektu, od którego w dużej mierze 
zależy to, czy wnioskodawcy uda się skutecznie pozyskać środki na 
realizacje przedsięwzięcia. Przy formułowaniu celów projektu trzeba  
pamiętać o kilku podstawowych zasadach23:
• cel musi być odpowiedzią na zdiagnozowany problem - celem pro-

jektu jest rozwiązanie lub przynajmniej złagodzenie problemu,  
z którym borykają się grupy docelowe, zaspokojenie ich uzasadnio-
nych potrzeb, które projektodawca uznał za istotne opracowując 
analizę problemową/potrzeb;

23 „ABC zarządzania projektami miękkimi”, op. cit.
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• cel musi mieścić się w ramach dopuszczonych przez dokumentację 
konkursową;

• cele należy opisać w przejrzysty i zrozumiały sposób – powinien on 
być traktowany jako konkretny, realny i mierzalny efekt realiza-
cji projektu.

WAŻNE

Nie należy mylić celu projektu z jego działaniami, np. przeszko-
lenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 15 
przedstawicieli organizacji pozarządowych nie jest celem lecz dzia-
łaniem. Temu działaniu przyświeca CEL, którym może być np. pod-
niesienie kwalifikacji 15 uczestników szkolenia w zakresie pozyski-
wania zewnętrznych źródeł finansowania.

DZIAŁANIA PROWADZĄ DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEGO CELU 
– CEL TO POŻĄDANA ZMIANA, A NIE DROGA, KTÓRA DO NIEJ PROWADZI.

W sprawnym formułowaniu celów projektu pomocna jest zasada 
SMART (z ang. sprytny) - stosownie do tej reguły cel powinien być:
S (ang. specyfic) – konkretny,
M (ang. measurable) – mierzalny,
A (ang. achievable) – osiągalny,
R (ang. realistic) – realistyczny,
T (ang. time bound) – musi posiadać termin (czas) realizacji.

W większości nieskomplikowanych projektów (niewiele działań, prosta 
struktura zarządzania, niewielki budżet) sformułowanie celu ogólnego 
oraz od 2 do 5 celów szczegółowych będzie w zupełności wystarczające 
i przejrzyste.

PRZYKŁAD

CELE OGÓLNE - to takie, które przyczyniają się do rozwiązania/zła-
godzenia problemu, który został zdefiniowany w ramach analizy pro-
blemowej np. podniesienie zdolności 10 organizacji pozarządowych 
do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE - to z kolei etapy, kroki do osiągnięcia celu ogól-
nego, np.:
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a) wykształcenie i rozwinięcie umiejętności w zakresie  opracowania 
projektu i wniosku o jego dofinansowanie wśród 15 uczestników 
projektu;

b) podniesienie umiejętności obsługi komputera, ze szczególnym 
uwzględnieniem edytora tekstu oraz Internetu przez 15 uczestni-
ków projektu;

c) wykształcenie i rozwinięcie umiejętności w zakresie pozyskiwania 
sponsorów dla działalności prowadzonej przez organizację poza-
rządową przez 15 uczestników projektu.

2.3. Opis działań, które zostaną zrealizowane w projekcie

Następnym ważnym elementem konstrukcyjnym każdego projektu 
jest opisanie tego, co i w jaki sposób zostanie konkretnie wykonane  
w ramach projektu dla osiągnięcia założonych celów. Stopień 
szczegółowości opisu działań jest uzależniony od specyfiki projektu oraz 
wymagań grantodawcy wynikających z dokumentacji konkursowej – 
powinien jednak zawsze oddawać precyzyjnie to, co projektodawca 
chce zrealizować w ramach danego przedsięwzięcia. Warto 
podkreślić, iż „(…) Określenie listy zadań bywa trudne i pracochłonne, 
zwłaszcza gdy ze specyfiką danego projektu ma się do czynienia po 
raz pierwszy. W miarę możliwości należy korzystać z wcześniejszych 
doświadczeń, specjalistycznej wiedzy członków zespołu projektowego 
lub partnerów, dostępnych publikacji i wskazówek. W przypadku 
niektórych typów projektów można będzie wykorzystać istniejące 
standardy i normatywy, jednak zdrowy rozsądek i logika zawsze 
powinny być w tym procesie najważniejsze. Generalna zasada mówi, 
że zadanie w projekcie ma sens o tyle, o ile prowadzi do osiągnięcia 
pożądanego celu, jest niezbędne, aby zrealizować zamierzenia 
projektu. W ten sam sposób brzmi ogólna zasada kwalifikowania 
wydatków, traktująca jako uzasadnione wyłącznie nakłady konieczne 
do osiągnięcia celu. Planowane w projekcie zadania powinny zatem 
czytelnie wiązać się ze stworzoną strukturą celów przedsięwzięcia 
- jeżeli pojawia się zadanie, którego nie można powiązać z żadnym 
celem projektu i do niczego konkretnego ono nie prowadzi, trzeba się 
poważnie zastanowić, czy jego realizacja w proponowanym kształcie 
jest uzasadniona.24” 

24 „ABC zarządzania projektami miękkimi”, op. cit.
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PRZYKŁAD OPISU DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W ramach projektu zostaną podjęte i zrealizowane następujące dzia-
łania:

1) Organizacja i przeprowadzenie cyklu wykładów oraz warszta-
tów dla członków UTW w Polsce:

a) cykl wykładów pt. „BEZPIECZNY KONSUMENT” - planuje się 
zorganizowanie i przeprowadzenie 60 wykładów w grupie 45-60 UTW 
na terenie kraju, każdy obejmujący 2 godziny lekcyjne (45 minuto-
we), w ramach których przedstawione zostaną w szczególności nastę-
pujące zagadnienia:
• kredyty, pożyczki, inwestycje (m.in. ich istota, prawa i obowiązki 

stron umowy, zasady bezpiecznego korzystania z tych produktów, 
ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy i zasady jego szaco-
wania); 

• tzw. parabanki (m.in. istota, różnice w porównaniu do banków, 
zagrożenia związane z korzystaniem z oferty parabanków, na co 
należy zwrócić szczególną uwagę zaciągając zobowiązania/powie-
rzając pieniądze takiemu podmiotowi);

• instytucje nadzorcze i regulacyjne rynku finansowego – Narodo-
wy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Planuje się, iż w wykładach będzie brać udział średnio po ok. 80 słu-
chaczy (łącznie ok. 4800 osób). Uwzględniając specyfikę środowiska 
UTW w Polsce (z jednej strony duże, kilkusetosobowe i działające 
od wielu lat stowarzyszenia UTW – z drugiej strony nowoutworzone, 
mniejsze UTW funkcjonujące często w małych miastach, a nawet na 
obszarach wiejskich) przewiduje się możliwość organizacji w jednym 
UTW więcej niż 1 wykładu, m.in. w zależności od liczby słuchaczy, 
możliwości logistycznych (wielkość sali wykładowej) itp. Wykłady 
prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców przy wyko-
rzystaniu multimedialnych materiałów dydaktycznych (prezentacji),  
w sposób atrakcyjny i przystępny, dostosowany do potrzeb i możli-
wości percepcyjnych słuchaczy. Prezentacja towarzysząca wykładom 
zostanie poddana stosownej konsultacji z grantodawcą. Zostanie też 
zamieszczona na stronie internetowej w zakładce poświęconej pro-
jektowi.
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b) cykl warsztatów komputerowych pt. „NOWOCZESY 
KONSUMENT” – planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie 120 
warsztatów w grupie 45-60 UTW na terenie kraju, każdy obejmujący 
4 godziny lekcyjne (45 minutowe), w ramach których przedstawione 
zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

• bankowość internetowa i zasady bezpiecznego z niej korzystania – 
praca indywidualna na symulatorze banku elektronicznego;

• planowanie budżetu domowego z wykorzystaniem komputera;

• pułapki w umowach finansowych (kredyty, pożyczki inwestycje).

Planuje się, iż każda grupa warsztatowa liczyć będzie średnio 12 
uczestników (łącznie ok. 1400 osób). Mając na względzie opisaną 
wyżej specyfikę ruchu UTW w Polsce przewiduje się możliwość 
organizacji w jednym UTW więcej, niż 1 warsztatu tak, aby w sposób 
efektywny wykorzystać zainteresowanie seniorów zdobywaniem 
wiedzy i umiejętności w ramach tej formy zajęć edukacyjnych. 
Warsztaty poprowadzą doświadczeni trenerzy - praktycy, którzy 
opracują materiały dydaktyczne dla uczestników warsztatów. 
Będą one obejmować w szczególności prezentację multimedialną 
towarzyszącą uczestnikom podczas prowadzonych warsztatów, 
stanowiącą zarazem materiał edukacyjny, do którego lektury można 
wrócić po zakończeniu zajęć, jak również zestaw ćwiczeń, które będą 
wykonywane w ramach warsztatów. Materiały zostaną wydrukowane  
i wręczone każdemu uczestnikowi na początku zajęć. Zostaną one także 
poddane stosownej konsultacji z grantodawcą. Wersja ostateczna 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wnioskodawcy  
w zakładce poświęconej projektowi.

2) Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla senio-
rów pn. „Bezpieczny senior”  - biorąc pod uwagę nasilające się  
w ostatnim czasie problemy dotykające wiele osób starszych - klien-
tów pozabankowych instytucji finansowych, Wnioskodawca zakłada 
uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla 
seniorów. W ramach tego działania zaangażowani zostaną doświad-
czeni prawnicy – doradcy. W ramach punktu udzielane będą informa-
cje i porady prawne dotyczące m.in. tego, na co zwrócić szczególną 
uwagę przy zaciąganiu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, jak 
interpretować kluczowe zapisy umów pożyczkowych lub związanych 
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z inwestowaniem oszczędności, jak postępować w przypadku gro-
żącej nam niewypłacalności, jak negocjować z bankiem rozłożenie 
spłaty zadłużenia na raty itp. Punkt informacyjno – doradczy będzie 
ulokowany w siedzibie Wnioskodawcy. Mając na uwadze konieczność  
ułatwienia beneficjentom ostatecznym kontaktu z Punktem urucho-
miona zostanie bezpłatna infolinia na czas realizacji projektu – zakła-
da się, iż infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piąt-
ku.  Zakłada się również, iż Punkt będzie czynny przez 11 miesięcy  
realizacji projektu (11 miesięcy x śred. 4tyg./m-c x 6 godzin  
dyżurów). Planuje się udzielenie łącznie ok. 200 konsultacji i porad. 

3) Opracowanie i dystrybucja newslettera „Poradnik finansowy 
seniora” - w ramach niniejszego działania przewiduje się stworzenie, 
regularne wydawanie oraz dystrybucję do ok. 600 UTW w Polsce 
profesjonalnego wydawnictwa w formie newslettera poświęconego 
szeroko rozumianym zagadnieniom ekonomicznym i finansowym  
w wymiarze przydatnym osobom starszym, które mają być jego 
odbiorcami. Newsletter będzie miał charakter informacyjno - 
edukacyjno - doradczy i w sposób przystępny, praktyczny będzie przybliżał 
adresatom niełatwe aspekty ekonomii i finansów w takim zakresie,  
w jakim jest to przydatne i konieczne dla bardziej efektywnego 
zarządzania finansami osobistymi, jak również lepszego rozumienia 
tych zjawisk i procesów, które zachodzą w gospodarce polskiej  
i europejskiej. Wnioskodawca zakłada, iż w ramach projektu zostanie 
opracowanych i wydanych łącznie 6 wydań newslettera, każdy liczący 
10 stron, zawierające informacje, artykuły, komentarze, porady. 
Powołany zostanie profesjonalny zespół redakcyjny wydawnictwa 
czuwający nad odpowiednim poziomem merytorycznym poszczególnych 
wydań jak również odpowiednią formą - przystępną dla bezpośrednich 
adresatów newslettera. Do współpracy w tworzeniu tej publikacji 
będą zapraszani specjaliści, którzy w ten sposób będą mogli podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze ekonomii i finansów.

Wnioskodawca zakłada, iż za pośrednictwem ok. 600 UTW w Polsce 
newsletter dotrze do członków/słuchaczy tych organizacji co sprawi, 
iż jego bezpośrednimi odbiorcami staną się tysiące seniorów w całym 
kraju. Będzie on również dostępny na stronie internetowej projektu. Ten 
nowoczesny i tani sposób komunikacji z UTW i ich słuchaczami pozwoli 
na regularne popularyzowanie i edukowanie osób w wieku dojrzałym 
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tak, aby bardziej profesjonalnie i racjonalnie podejmowali decyzje 
dotyczące sfery finansów osobistych. Każde wydanie newslettera 
przed jego publikacją zostanie poddane stosownej konsultacji  
z instytucją finansującą. 

4) Zarządzanie i informowanie o projekcie - w oparciu  
o umowy cywilnoprawne zostanie tu zatrudniony niezbędny personel 
zarządzający przedsięwzięciem obejmujący:

a) koordynatora projektu – odpowiadającego za zarządzanie 
całością projektu, wdrażanie poszczególnych działań, zawieranie 
umów z kadrą realizującą merytoryczne zadania projektu, 
przygotowywanie sprawozdań i raportów z jego realizacji, a także 
prowadzenie bieżącego monitoringu przedsięwzięcia;

b) specjalistę ds. promocji i rozliczeń – odpowiadającego za 
prawidłowy stan i obieg całokształtu dokumentacji finansowej 
(m.in. kompletowanie, opisywanie), obsługę biura projektu 
(m.in. wsparcie techniczne koordynatora w przygotowywaniu 
sprawozdań), prowadzenie jego bieżącej akcji promocyjnej;

c) księgową projektu – odpowiadającą za prawidłowe księgowanie 
wszystkich dokumentów księgowych generowanych w związku  
z realizowanym projektem.

Przez cały czas trwania projektu prowadzona będzie intensywna akcja 
informacyjna obejmująca w szczególności: dystrybucję plakatów 
i ulotek, korespondencję promocyjną (mailową i tradycyjną)  
a także bieżącą aktualizację specjalnej podstrony www na stronie 
Wnioskodawcy poświęconej projektowi. Z dotychczasowych 
doświadczeń Wnioskodawcy – w tym wynikających z realizacji I edycji 
projektu – wynika, iż takie formy komunikacji z UTW i ich słuchaczami 
są najbardziej efektywne a jednocześnie nie generują nadmiernie 
wysokich kosztów.

2.4. Wskazanie rezultatów projektu

Rezultaty projektu to bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynika-
jące z jego realizacji, które dostarczają nam informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u ostatecznych benefi-
cjentów, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. Pamiętać 
należy, iż z osiągnięcia założonych rezultatów projektodawca będzie 
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musiał rozliczyć się wobec grantodawcy i w związku z tym planując 
rezultaty należy zachować szczególną rozwagę i realizm. Niekorzystne 
jest zarówno niedoszacowanie, jak też przeszacowanie efektów pro-
jektu25. Nadto ważne jest, by planowane rezultaty były obiektywnie 
weryfikowalne, tzn. każdy sprawdzający poziom ich osiągnięcia powi-
nien osiągnąć ten sam wynik.

Rezultaty projektu dzieli się na:

• ilościowe (tzw. twarde) - to wszystkie materialne efekty realizacji 
poszczególnych działań projektu, dające się w prosty sposób zmie-
rzyć w konkretnych wielkościach, np. liczba przeszkolonych osób, 
liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych, liczba uzyskanych cer-
tyfikatów, liczba zorganizowanych wykładów/seminariów, liczba 
osób korzystających z doradztwa, liczba udzielonych porad, liczba 
egzemplarzy wydanego czasopisma/poradnika, liczba uczestników 
wyjazdu edukacyjnego itp.;

• jakościowe (tzw. miękkie) - to z kolei zmiany, jakie nastąpiły w wyniku 
realizacji działań projektu, jego wpływ na wiedzę/umiejętności, 
postawy uczestników,  społeczność lokalną, nabycie nowej wiedzy, 
nabycie i rozwinięcie nowych umiejętności, usystematyzowanie  
i zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy, rozbudzenie i rozwinięcie 
umiejętności interpersonalnych/organizacyjnych, wykształcenie/
zmiana postawy, podniesienie motywacji uczestników szkoleń do 
samokształcenia, osłabienie stereotypów itp.

Warto podkreślić, iż dopiero łączne zestawienie i opisanie rezultatów 
twardych i miękkich pozwala na pokazanie całokształtu efektów, które 
zostaną osiągnięte po wdrożeniu zaplanowanych działań.

PRZYKŁAD OPISU REZULTATÓW TWARDYCH I MIĘKKICH

Rezultaty „twarde” projektu:

a) zostanie zorganizowanych 60 wykładów pt. „BEZPIECZNY KONSU-
MENT” w grupie 45-60 UTW na terenie kraju, każdy obejmujący 2 
godz. lekcyjne, w których udział weźmie łącznie ok. 4800 senio-
rów;

b) zostanie zorganizowanych 120 warsztatów pt. „NOWOCZESNY 

25 K. Kacuga „Projekt – od pomysłu do realizacji”, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warsza-
wa 2008.



40

KONSUMENT” w 45-60 UTW na terenie kraju, każdy obejmujący 4 
godz. lekcyjne, w których udział weźmie łącznie ok. 1400 senio-
rów;

c) zostanie opracowanych łącznie 6 wydań newslettera pt. „Porad-
nik finansowy seniora”, każdy liczący po 4 strony, który będzie 
następnie dystrybuowany drogą elektroniczną do ok. 600 UTW  
i innych organizacji seniorskich w Polsce;

d) w ramach punktu informacyjno – doradczego „Bezpieczny senior” 
odbędą się 264 godziny dyżurów doradców, w ramach których 
udzielonych zostanie nie mniej niż 200 porad i konsultacji. 

Rezultaty „miękkie” projektu:

a) wzrost ogólnego poziomu wiedzy co najmniej 80% uczestników 
projektu o zasadach bezpiecznego korzystania z podstawowych 
produktów finansowych oferowanych przez banki i inne instytucje 
ze szczególnym uwzględnieniem kredytów, pożyczek oraz inwe-
stycji;

b) zdobycie/rozwinięcie podstawowych umiejętności związanych 
z wykorzystaniem komputera do sprawniejszego zarządzania fi-
nansami domowymi ze szczególnym uwzględnieniem korzystania 
z elektronicznych usług bankowych przez co najmniej 80% uczest-
ników warsztatów „NOWOCZESNY KONSUMENT”;

c) podniesienie umiejętności co najmniej 80% uczestników projektu 
w zakresie racjonalnego zarządzania finansami osobistymi;

d) kształtowanie wśród uczestników projektu pożądanych postaw 
probankowych.

Osiągnięte rezultaty twarde i miękkie projektu pozwolą na pełną 
realizację założonych celów szczegółowych oraz celu ogólnego 
przedsięwzięcia tj. winny przyczynić się do podniesienia poziomu 
wiedzy i praktycznych umiejętności osób starszych w zakresie 
bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych 
oferowanych przez banki i inne podmioty z uwzględnieniem 
podnoszenia kompetencji seniorów w obszarze korzystania  
z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do 
efektywnego zarządzania finansami osobistymi.
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Opisując rezultaty przedsięwzięcia nie wolno zapominać o wskazaniu  
źródeł weryfikacji ich osiągnięcia - konieczne jest zatem udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, skąd będziemy czerpać obiektywną wiedzę  
o tym, czy i w jakim wymiarze dany rezultat został osiągnięty. Okre-
ślenie tego typu źródeł w przypadku rezultatów twardych nie powinno 
stanowić problemu - przykładowo można tu wymienić:

• w przypadku realizacji szkolenia – dziennik zajęć, listy obecności, 
kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;

• w przypadku udzielania porad - karty usług doradczych, listy obec-
ności doradców na dyżurach;

• w przypadku organizacji wyjazdu edukacyjnego - lista uczestników 
z ich podpisami, dokumentacja fotograficzna;

• w przypadku dystrybucji czasopisma/poradnika - lista dystrybucyj-
na z wykazem podmiotów, do których czasopismo/publikacja zosta-
ła wysłana.

Trudniejsze jest natomiast dokonywanie pomiaru rezultatów o cha-
rakterze miękkim - wymaga bowiem zastosowania bardziej złożonych 
narzędzi, wśród których najczęściej spotykanym i najprostszym jest 
ankieta. Oprócz niej wskazać tu można przykładowo: test wiedzy, test 
psychologiczny, wywiad indywidualny lub grupowy, obserwacja przez 
eksperta. Są to narzędzia bardziej skomplikowane w przygotowaniu  
i przeprowadzeniu, a także często generujące dodatkowe koszty.

PRZYKŁAD ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

„ZARZĄDZANIE NGO’S”

w ramach projektu „Skuteczne zarządzane NGO’s w Polsce”

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi, uwagi  
i oceny będą dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą zbadać rezultaty i wskaźniki 
osiągnięte w trakcie realizacji Projektu. Prosimy o ustosunkowanie się do 
niżej zamieszczonych stwierdzeń poprzez zaznaczenie swoich odpowiedzi 
krzyżykiem (x) w odpowiednich kratkach. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy szkolenie, w którym Pan/Pani brał/a udział, wpłynęło na podniesienie 
poziomu Pana/Pani wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją 
pozarządową?

 tak q  raczej tak q   nie wiem q   raczej nie q   nie q
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2. Czy szkolenie, w którym Pan/Pani brał/a udział, wpłynęło na podniesienie po-
ziomu Pana/Pani wiedzy i umiejętności z zakresu zasad przygotowywania projek-
tów/wniosków o dofinansowanie?

 tak q     raczej tak q   nie wiem q     raczej nie q    nie q

3. Czy Pana/Pani zdaniem poziom merytoryczny szkolenia był:

 bardzo dobry q    raczej dobry q     średni q     raczej słaby q    słaby q

4. Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia pod względem:

bardzo dobrze dobrze zadowalająco niezadowala-
jąco

pomieszczeń i 
sprzętu

czasu trwania

zakwaterowania

wyżywienia

inne …………

5. Uwagi dodatkowe:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Dziękujemy za wypełnianie ankiety!

2.5. Ustalenie harmonogramu realizacji projektu

Technika harmonogramu jest jedną z najstarszych technik planowania, 
monitorowania i zarządzania projektem w czasie - pozwala 
zidentyfikować logiczną sekwencję poszczególnych czynności projektu 
oraz wszelkie zależności, które istnieją między nimi.

Najprostszą formą planu czasowego jest chronologiczne wyszczególnienie 
wszystkich zadań wraz z podaniem daty ich rozpoczęcia i zakończenia 
oraz podmiotu lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania. 
Takimi harmonogramami można posługiwać się jedynie w przypadku 
prostych, mało skomplikowanych projektów o przejrzystej strukturze  
i związkach pomiędzy poszczególnymi zadaniami26.Należy podkreślić, 
iż w harmonogramie nie wskazuje się konkretnych dat realizacji 
poszczególnych działań (np. dokładnego terminu szkolenia, wykładu, 
wyjazdu edukacyjnego), lecz swego rodzaju „widełki czasowe” 
pokazujące orientacyjne terminy ich rozpoczęcia i zakończenia. Jest 

26 P. Pietras, M. Szmit „Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki”, Oficyna Księgar-
sko-Wydawnicza „Horyzont” s.c. P. Sycan, M. Szymczak, Łódź 2003.



43

to niezwykle istotne dla zachowania elastyczności projektu – nigdy 
bowiem nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy i jakie okoliczności 
mogą wpłynąć za kilka, kilkanaście miesięcy na płynność i terminowość 
realizacji zaplanowanych w czasie działań. W takich sytuacjach 
tworzone w ramach harmonogramu rezerwy czasowe mogą się okazać 
bezcenne - ich brak może spowodować, iż będziemy musieli prosić 
grantodawcę o zgodę na zmianę harmonogramu realizacji projektu  
(np. wydłużenie czasu trwania danego działania), co wymaga 
uzasadnienia, a często wiąże się z koniecznością zmiany umowy  
o dofinansowanie projektu.

PRZYKŁAD RAMOWEGO HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU

 Poszczególne działania w zakresie 
realizowanego zadania publicznego

Terminy realizacji 
poszczególnych 

działań

Oferent  lub 
inny podmiot 

odpowiedzialny 
za działanie 
w zakresie 

realizowanego 
zadania 

publicznego

Opracowanie i dystrybucja cyklu 3 newslette-
rów pt. „Poradnik Lidera UTW”: każde z wydań 
newslettera będzie składało się z dwóch części: 
informacyjnej i edukacyjnej. Każdy newsletter bę-
dzie przesłany do wszystkich uniwersytetów trze-
ciego wieku w Polsce (ok. 600) posiadających adres  
e-mail.

lipiec 2013 –  
grudzień 2013

Partner 1

Opracowanie i dystrybucja cyklicznej publikacji 
pn. „Biuletyn UTW”: zostaną opracowane, wydane 
i rozdystrybuowane 2 numery nowego wydawnic-
twa pt. „Biuletyn UTW” łączącego w sobie funkcję  
informacyjną, edukacyjną i doradczą. Biuletyny 
będą dystrybuowane pocztą tradycyjną w formie 
papierowej, ale także dostępne na stronie interne-
towej projektu w formie pliku pdf.

styczeń 2014 – 
czerwiec 2014

Partner 1

Opracowanie i dystrybucja cyklu 4 broszur edu-
kacyjnych pn. „Mam prawo”: każda z broszur zo-
stanie opracowana przez specjalistę/specjalistów 
praktyków, będzie obejmować 8 stron oraz zostanie 
wydrukowana w nakładzie 2000 egzemplarzy – każ-
de z wydań zostanie poświęcone odrębnej katego-
rii zagadnień/problemów prawnych. Broszury będą 
systematycznie dystrybuowane do UTW pocztą tra-
dycyjną, jak również drogą mailową.

luty 2014 –  
maj 2014

Partner 2
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Promocja projektu: głównym kanałem komunikacji 
z grupą docelową projektu będzie Internet –  zostanie 
opracowana strona internetowa projektu (umowa  
o wolontariat), na podstawie umowy o wolontariat 
nawiązana zostanie również współpraca z osobą 
odpowiedzialną m.in. za bieżącą aktualizację 
strony internetowej projektu, zamieszczanie na 
niej ciekawych, przydatnych dla UTW informacji, 
a także prowadzenie zbiorowej korespondencji 
mailowej z UTW.

lipiec 2013 – 
czerwiec 2014

Partner 2

Zarządzanie i obsługa projektu: w celu sprawnego 
zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnie-
niem wdrażania poszczególnych działań w oparciu  
o umowę zlecenia zostanie zatrudniony Koordyna-
tor projektu (12 m-cy) oraz specjalista ds. promocji 
i rozliczeń (umowa o wolontariat). Dla prowadze-
nia księgowości przedsięwzięcia zatrudniona zosta-
nie także na podstawie umowy zlecenia księgowa  
(12 m-cy). 

lipiec 2013 – 
czerwiec 2014

Partner 1

Bardziej złożoną formą planu czasowego, umożliwiającą wizualizację 
przebiegu realizacji projektu, jest tzw. wykres Gantta. Ten sposób 
konstruowania harmonogramu przedsięwzięcia  umożliwia jego dokład-
ne śledzenie, wraz z ewentualnymi rezerwami i opóźnieniami czasowy-
mi. Wykres Gantta można narysować z dowolną szczegółowością - do-
kładność podziału projektu dobiera się odpowiednio dla zastosowania 
danego wykresu27. 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA WYKRESU GANTTA
DZIAŁANIE styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

A

B

C

D

E

F

G 

Do zalet tej metody konstruowania harmonogramu projektu można  
zaliczyć:

• czytelność prezentacji – bez problemu można sprawdzić pokrywanie 
się poszczególnych działań/zadań, ich kolejność oraz czas trwania;

27 P. Pietras, M. Szmit „Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki”, op. cit. 
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• łatwe nadzorowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczegól-
nych czynności i działań;

• prostotę konstrukcji i interpretacji;

• dużą pomoc w bieżącym kontrolowaniu projektu.

Odpowiednie przygotowanie harmonogramu projektu jest jednym  
z kluczowych elementów powodzenia wdrażanego przedsięwzięcia. 
Dobry harmonogram projektu pozwala m.in. na:

• odpowiednie oszacowanie czasu realizacji projektu wraz  
z zaplanowaniem rezerw czasowych gwarantujących bezpieczeństwo 
realizacji przedsięwzięcia;

• określenie odpowiedzialności poszczególnych osób;

• określenie zaangażowania czasowego poszczególnych członków 
zespołu projektowego;

• przystąpienie do budżetowania projektu - jednym z podstawowych 
elementów, od których zależy budżet projektu jest bowiem czas 
trwania poszczególnych działań.

2.6. Przygotowanie budżetu projektu

Budżet jest jedną z najważniejszych części każdego projektu - od jego 
dobrego zaplanowania zależy w dużej mierze sukces planowanego 
przedsięwzięcia. Wyraża on w kategoriach finansowych cele, środki  
i sposoby realizacji projektu, jak również wskazuje źródła pochodzenia 
funduszy przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia. 
Opracowanie budżetu jest ściśle powiązane z opisanymi wyżej 
elementami konstrukcyjnymi projektu - uwzględniając tę okoliczność 
należy pamiętać, iż do przygotowania budżetu można przystąpić 
dopiero po precyzyjnym określeniu działań ukierunkowanych na cele 
projektu oraz po określeniu harmonogramu projektu. 

Wymagania dotyczące konstruowania budżetu różnią się w zależności 
od konkursu, w którym organizacja ubiega się o dofinansowanie 
projektu - szczegółów należy szukać w wytycznych lub regulaminie 
konkursu. Niezależnie jednak od rodzaju konkursu, w którym składany 
jest projekt, zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach 
formułowania budżetu projektowego: 
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1) w budżecie możemy ująć tylko takie koszty, które dany granto-
dawca uznaje za KWALIFIKOWANE czyli  możliwe do sfinansowania  
z przyznanej dotacji. Bardzo często grantodawcy wprowadzają  
w tym zakresie istotne ograniczenia - w tym limity np. na koszty 
zarządzania projektem, zakup sprzętu/wyposażenia itp.;  

2) w wielu przedsięwzięciach projektodawca zobowiązany jest do 
wniesienia wkładu własnego - może on mieć charakter:

 • finansowy - mogą to być środki pozyskane od innych sponsorów, 
składki członkowskie, darowizny od osób prywatnych;

 • osobowy - praca społeczna członków organizacji lub zaangażowa-
nych wolontariuszy;

 • rzeczowy - polegający np. na nieodpłatnym udostępnieniu na 
rzecz projektu pomieszczeń czy sprzętu będącego w dyspozycji 
organizacji;

3) należy zadbać o spójny i adekwatny kształt budżetu projektu 
- wszystkie koszty przewidziane w budżecie powinny stanowić 
finansowe odbicie działań, które zostały przewidziane i dokładnie 
opisane w projekcie; nie mogą tu zostać uwzględnione koszty, 
których nie da się wprost przypisać do żadnego konkretnego zadania;

4) należy sprawdzić stawki obowiązujące na lokalnym rynku, na 
którym będą dokonywane zakupy towarów i usług na etapie realizacji 
projektu. Optymalnym jest,  aby ofertę cenową zebrać od kilku 
sprzedawców/dostawców i zorientować się, jaka jest rozpiętość cen 
i kosztów, które będą musiały być poniesione w trakcie realizacji 
projektu28;  

5) warto zachować precyzję i przejrzystość opisu poszczególnych 
pozycji budżetowych - poszczególne wydatki ujęte w ramach 
pozycji budżetowych powinny zostać skalkulowane w taki sposób, 
aby nie było wątpliwości, skąd wzięła się ich ostateczna wartość29. 

PRZYKŁAD 

Opisując w budżecie projektu pozycję odnoszącą się do organizacji 
8-godzinnych warsztatów plastycznych możemy wyodrębnić i opisać 
przykładowo następujące rodzaje kosztów niezbędnych do realizacji 
tego działania:

28 M. Dadel „Jak stworzyć dobry projekt?”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.
29 M. Dadel „Jak stworzyć dobry projekt?”, op. cit.
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1. Wynajem sali na warsztaty – 8 godz. x 20 zł = 160 zł
2. Wynagrodzenie trenera prowadzącego warsztaty – 8 godz. x 50 zł = 

400 zł
3. Zakup materiałów plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć – 10 uczestników x 20 zł = 200 zł
4. Przerwa kawowa w trakcie zajęć – 10 uczestników x 15 zł = 150 zł

Łączny koszt organizacji warsztatu wynosi zatem 910 zł.

Zapisanie w budżecie projektu wyłącznie ryczałtowej kwoty 910 zł 
na organizację warsztatu bez wskazania, co konkretnie składa się na 
tę kwotę, nie jest poprawne, a często wręcz zabronione przez wy-
tyczne obowiązujące w danym konkursie grantowym.

3. Błędy najczęściej popełniane przy opracowaniu projektów.

Przystępując do opracowania projektu należy pamiętać, iż stworzenie 
dzieła idealnego, bezbłędnego jest zasadniczo niemożliwe - 
niemal zawsze pojawią się niedociągnięcia czy błędy, niemal zawsze 
istnieje możliwość poprawienia, udoskonalenia opracowanego 
projektu. Dążeniem każdego projektodawcy powinno być jednak to, 
aby ewentualnych niedoskonałości/błędów było jak najmniej. Żeby 
unikać w trakcie opracowywania projektów popełniania uchybień 
pojawiających się w praktyce najczęściej,  poniżej przedstawiono 
ich przegląd – jednocześnie przyjęto umowny podział błędów na trzy 
kategorie: ogólne, formalne i merytoryczne.

3.1. Błędy ogólne.

Wśród błędów o charakterze  ogólnym można wskazać:
• bezkrytyczne „przeklejanie” wniosku pisanego w konkursie A do 

konkursu B - ta często spotykana praktyka, dyktowana pośpiechem 
i chęcią nadmiernego ułatwienia sobie pracy, bardzo negatywnie 
wpływa na jakość składanego w konkursie wniosku o dofinansowanie 
projektu;

• niestaranne przygotowanie wniosku, np. błędy językowe, stylistyczne, 
ortograficzne, używanie żargonu zawodowego, używanie skrótów 
bez wytłumaczenia ich rozwinięcia, używanie różnego nazewnictwa 
dla tych samych działań, duża liczba „literówek”  lub innych błędów 
edytorskich itp.;
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• częste używanie czasowników  w pierwszej osobie liczby mnogiej 
np. „myślimy, że...”, „przypuszczamy, że....”, „być może...”;

• odwoływanie się do załączników, które szerzej opisują planowane  
w projekcie działania, w sytuacji gdy nie podlegają one ocenie me-
rytorycznej.

3.2. Błędy formalne

Często spotykanymi błędami natury formalnej są z kolei:
• złożenie wniosku po upływu terminu naboru;
• brak uprawnień wnioskodawcy do ubiegania się o dotację w danym 

konkursie;
• niedołączenie do wniosku wymaganych załączników;
• przekroczenie maksymalnego czasu trwania projektu wskazanego  

w dokumentacji konkursowej;
• zbyt niska wysokość zadeklarowanego wkładu własnego;
• brak potwierdzenia kopii załączonych dokumentów „za zgodność  

z oryginałem”;
• podpisanie wniosku niezgodnie z zasadą reprezentacji określoną  

w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.3. Błędy merytoryczne

Najczęściej występującą kategorią błędów są te o charakterze meryto-
rycznym, wśród których wskazać można m.in.:
• niezrozumienie istoty i celu/ów projektu w ramach danego konkursu;
• brak sprecyzowania problemu kluczowego, jego analizy lub też 

oparcie analizy wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu projektodawcy;
• zbyt szerokie i ogólnikowe określenie grupy docelowej (brak 

szczegółowej charakterystyki);
• chęć sfinansowania bieżącej działalności projektodawcy, a nie 

konkretnego projektu;
• zdawkowe, ogóle, chaotyczne  opisanie działań, np.  brak informacji 

o ilości edycji szkoleń, liczebności grup, ilości godzin, programu 
szkolenia, liczba uczestników inna w każdej części wniosku;

• brak opisania w projekcie działań będących odpowiedzią na 
problemy  zidentyfikowane w analizie potrzeb np. projektodawca nie 
przewiduje refundacji kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, 
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mimo że jedną ze zidentyfikowanych barier są właśnie wysokie 
koszty dojazdu;

• zaplanowane działania nie są dostosowane do potrzeb i możliwości 
odbiorców;

• nieracjonalny harmonogram realizacji działań;
• rezultaty nie wynikają z opisu działań;
• brak precyzji w prezentacji wskaźników rezultatów twardych;
• brak źródeł weryfikacji osiągnięcia założonych wskaźników;
• wskazane rezultaty twarde i miękkie są mało realistyczne;
• ogólnikowe, hasłowe opisanie sposobu zarządzania projektem 

(struktura osobowo-zadaniowa, sposób komunikacji w projekcie, 
kompetencje poszczególnych osób);

• opis promocji i upowszechniania nie zawiera konkretnego planu 
działania  - jest zbyt ogólny i pobieżny,

• wydatki budżetowe nie znajdują swojego odniesienia w opisywanych 
działaniach - są nieuzasadnione;

• bardzo wysokie koszty osobowe;
• nakłady są niewspółmierne do planowanych efektów;
• budżet zawiera koszty niekwalifikowane w ramach danego konkursu;
• w budżecie występują błędy arytmetyczne;
• podawanie kwot ogólnych – bez podania jednostek oraz ich liczby, 

kosztu jednostkowego;
• planowanie finansowania elementów, które wcześniej projektodawca 

wykazał jako swoje zaplecze techniczne i merytoryczne,  
np. projektodawca wskazuje na posiadanie sprzętu komputerowego 
niezbędnego do realizacji projektu, a następnie planuje taki sprzęt 
zakupić w ramach projektu.
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Rozdział IV. REALIZACJA PROJEKTU 

1. Personel w ramach projektu 

W zależności od skali projektu może być on realizowany przez 
mniejsze lub większe zespoły ludzi angażowanych bądź w ramach 
pracy wykonywanej bez wynagrodzenia (wolontariat), bądź też  
w ramach umów o charakterze odpłatnym, spośród których szczególnie 
doniosłą rolę odgrywają obecnie umowy cywilnoprawne - umowa 
zlecenie i umowa o dzieło. Istotne praktycznie znaczenie ma również 
problematyka zatrudniania w ramach projektu członków statutowych 
organów organizacji pozarządowej. Mając to na względzie, poniżej 
przedstawiono najważniejsze praktyczne informacje w opisanym 
zakresie.

1.1. Wolontariat

Formalnoprawne ramy świadczenia pracy w oparciu o konstrukcję 
wolontariatu zawiera ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie - według art. 2 ust. 3 w/w 
ustawy wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych  
w ustawie. Praca wolontariusza wykonywana jest na rzecz podmiotów 
zwanych „korzystającymi”, którymi zgodnie z przepisem art. 42 ustawy 
OPP mogą być m.in:

a) organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej,  
w szczególności w sferze działalności pożytku publicznego,  
z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;

b) organy administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez 
nie działalności gospodarczej;

c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub nadzorowane przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez 
te jednostki działalności gospodarczej;

d) podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.
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PRZYKŁAD 

Korzystającymi z pracy wolontariusza mogą być np. stowarzyszenia, 
fundacje, spółdzielnie socjalne, parafie, zakony, szkoły, teatry, 
filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ośrodki 
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 
interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Podkreślić należy, iż na organizacji korzystającej z usług wolontariusza 
ciąży względem niego szereg obowiązków - do najważniejszych należy 
zaliczyć m.in.:
a) poinformowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami;

b) zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych 
warunków wykonywania przez niego świadczeń; 

c) pokrywanie kosztów podróży służbowych i diet30.

Niezależnie od powyższego, wolontariuszowi mogą przysługiwać 
świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Przysługuje mu także zaopatrzenie z tytułu wypadku przy 
wykonywaniu świadczeń, przy czym jeżeli są one wykonywane przez 
okres nie dłuższy niż 30 dni, obowiązek zapewnienia wolontariuszowi 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków spoczywa na 
korzystającym31.

Należy pamiętać, iż stosunek prawny łączący korzystającego 
z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, lecz stosunkiem 
cywilnoprawnym. Formalnym dokumentem potwierdzającym jego 
nawiązanie jest porozumienie wolontariackie - jeżeli świadczenie 
wolontariusza jest wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, 
porozumienie takie powinno być obligatoryjnie sporządzone na piśmie. 
Dokumentowanie pracy wolontariusza w formie porozumienia jest 
szczególnie istotne, jeżeli jego praca została wyceniona i wykazana 
w budżecie projektu jako wkład osobowy organizacji do projektu. 
Tego typu porozumienie często musi zostać załączone do końcowego 
sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia jako dowód zaangażowania 
wolontariusza do wykonania określonych czynności.

30 Art. 45 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
31 Art. 46 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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PRZYKŁAD POROZUMIENIA WOLONTARIACKIEGO

POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE

nr 11/UTW/W/2016

zawarte w dniu 12 września 2016 r. w Podegrodziu pomiędzy :

Stowarzyszaniem Podegrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Prosta 
111, 00-000 Podegrodzie, KRS: 000000000, reprezentowanym przez 
prezesa  Artura Czarnego, zwanym dalej Korzystającym,

a

Martą Biały, zam. ul. Krzywa 555, 00-000 Podegrodzie, legitymującą 
się dowodem osobistym: AAA 010101, zwaną dalej Wolontariuszem.

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego - zgod-
nie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie -  mogą być wykonywane 
świadczenia przez wolontariuszy. 

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania 
niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności.

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobro-
wolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwa-
gę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywa-
nych przez wolontariuszy świadczeń, strony niniejszego porozumienia 
uzgadniają, co następuje:

§ 1

1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolon-
tariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzysta-
jącego zadania pozostającego w związku z celami statutowymi 
Korzystającego i przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na: prowadzeniu 
warsztatów rękodzieła artystycznego dla grupy 12 słuchaczy UTW.   

2. Strony niniejszego porozumienia uzgadniają, że zadanie określone 
w ust. 1 będzie wykonywane od dnia 12 września 2016 r. do dnia 31 
października 2016 r.   
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§ 2

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:

a) Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności 
osobiście,

b) Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 3

1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpiecz-
ne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.

2. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informa-
cji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz 
Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. 

§ 4

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 7 dnio-
wym wypowiedzeniem.

2. Z ważnych przyczyn porozumienie może być rozwiązane przez  
każdą ze stron bez wypowiedzenia. Za ważne przyczyny Strony 
uznają w szczególności:

a) rażące niedbalstwo w wykonywaniu swoich obowiązków,

b) działanie na szkodę Korzystającego.

§ 5

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych  
w Kodeksie cywilnym.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem 
zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane  
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 8

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszego 
porozumienia strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji,  
a w przypadku ich niepowodzenia, przed sądem powszechnym 
właściwym miejscowo dla siedziby Korzystającego.

§ 9

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez 
Korzystającego  pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń 
przez Wolontariusza. Zaświadczenie powinno zawierać informację  
o zakresie wykonywanych świadczeń. 

Podpisy:

Korzystający Wolontariusz

1.2. Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne

Obok pracy świadczonej społecznie, bez wynagrodzenia, będącej 
swoistym fundamentem funkcjonowania podmiotów III sektora w Polsce, 
wiele organizacji pozarządowych zatrudnia swoich współpracowników 
w oparciu o umowy o charakterze odpłatnym, a w szczególności 
umowy cywilnoprawne - umowę zlecenie i umowę o dzieło. Wiedzę 
i umiejętności w zakresie prawidłowego zawierania, modyfikowania  
i rozwiązywania tych umów należy zatem uznać za szczególnie istotną 
dla profesjonalnego i rzetelnego zarządzania organizacją pozarządową 
zwłaszcza w sytuacji, gdy będą one finansowane ze środków 
pochodzących z realizowanego projektu.

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny przez umowę zlecenia przyjmujący 
zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenie. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż najczęściej w 
praktyce posługujemy się określeniem „umowa zlecenie” na oznaczenie 
umowy o świadczenie usług w szerokim znaczeniu, obejmujących 
wykonywanie na rzecz zlecającego innych czynności niż czynności 
prawne. Do takich umów stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. 
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Umowa zlecenie jest klasyczną umową starannego działania - to 
cecha, która odróżnia ją wyraźnie od umowy o dzieło. Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w wykonanie swojej 
pracy i z tego jest rozliczany przez zleceniodawcę. 

PRZYKŁAD 

Pan Marek zawarł ze stowarzyszeniem UTW umowę, na podstawie 
której w zamian za ustalone wynagrodzenie, zobowiązał się przez 
okres 12 miesięcy do koordynowania realizacji projektu wdrażanego 
przez organizację. Umowa łącząca strony będzie w tej sytuacji umową 
zlecenia.

W przypadku umowy zlecenia zasadą jest osobiste wykonanie pracy - 
można jednak zawrzeć w umowie zapis, który zezwala zleceniobiorcy 
na powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej. Świadczenie 
pracy w ramach przedmiotowej umowy charakteryzuje się również 
brakiem stosunku podporządkowania między stronami, co oznacza, iż 
zleceniobiorca nie jest obowiązany do świadczenia pracy w określonym 
miejscu i czasie, ani pod kierownictwem zleceniodawcy. W zależności 
od ustaleń stron, umowa zlecenie może być zarówno odpłatna, jak  
i nieodpłatna,  przy czym jeśli zlecenie ma być nieodpłatne, informacja 
o tym fakcie musi znaleźć się w umowie. Warto także pamiętać, iż 
zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 
2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa  za 
pracę wykonaną przez osobę świadczącą pracę w oparciu o umowę 
zlecenia32. 

Natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje 
się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia. Jest to zatem typowa umowa rezultatu – jej wynikiem 
powinno być powstanie określonego w umowie materialnego lub 
niematerialnego, trwałego efektu, skutku. W odróżnieniu od umowy 
zlecenia wykonawca dzieła jest rozliczany przez zamawiającego  
z tego, czy osiągnął zamierzony rezultat - same starania o osiągnięcie 
skutku określonego umową nie wystarczą.

32 W roku 2017 minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia będzie wyno-
sić 13 zł brutto.
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PRZYKŁAD 

Stowarzyszenie UTW zawarło z Panią Aliną umowę, w której zobo-
wiązała się ona do opracowania ankiety ewaluacyjnej dedykowa-
nej słuchaczom uczestniczącym w projekcie prowadzonym przez 
organizację. Ankieta ma zostać opracowana w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy – wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 250 zł. 
Zawarta umowa jest typową umową o dzieło.

Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania dzieła - może zatem 
wyręczyć się osobą trzecią, chyba że umowa wyraźnie wyklucza taką 
możliwość. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, praca nie jest 
tu wykonywana w warunkach podporządkowania (pod kierownictwem 
zamawiającego). Jednocześnie, w odróżnieniu od umowy zlecenia, 
umowa o dzieło jest, co do zasady, zawsze odpłatna – wykonawcy za 
wykonane dzieło należy się wynagrodzenie, pod warunkiem osiągnięcia 
konkretnego, określonego w umowie rezultatu.

1.3. Zatrudnianie członków władz w stowarzyszeniu UTW

Zgodnie z przepisem art. 2 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
„Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; 
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich 
członków”. Ogólną zasadą jest zatem, iż w stowarzyszeniu członkowie 
organów są zobowiązani do pracy społecznej bezpośrednio związanej 
z faktem bycia członkiem zarządu czy też komisji rewizyjnej.  
W przypadku członka zarządu oznacza to, iż np.: reprezentowanie 
stowarzyszenia, zawieranie umów, podpisywanie pism, opracowanie 
planów działania powinny być przez niego zasadniczo wykonywane 
nieodpłatnie. Od tej reguły istnieje jeden wyjątek - członek 
zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją, jeżeli możliwość pobierania tego 
typu wynagrodzenia została przewidziana w statucie organizacji33.   
Wyjątek ten nie obejmuje członków komisji rewizyjnej - nie mogą oni w 
żadnym przypadku otrzymywać wynagrodzenia np. za przeprowadzanie 
czynności kontrolnych w zakresie działalności stowarzyszenia czy 
też wydanie opinii do sprawozdania merytorycznego i finansowego 
przedkładanego przez zarząd organizacji.

33 Art.10 ust. 1 pkt 5a dodany ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o sto-
warzyszeniach oraz niektórych innych ustaw – wszedł w życie 20 maja 2016 r.
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Członkowie zarządu stowarzyszenia mogą być również zatrudniani  
w ramach projektów realizowanych przez dany podmiot np.  
w charakterze  koordynatora projektu, wykładowcy, trenera na szkoleniu, 
doradcy itp. Forma zatrudnienia jest uzależniona od aktualnych 
możliwości organizacji - rzadziej będzie to stosunek pracy (umowa  
o pracę), częściej natomiast - umowa cywilnoprawna (np. zlecenie,  
o dzieło). Nie ma również formalnoprawnych przeszkód, aby członkowie 
komisji rewizyjnych stowarzyszeń mogli być zatrudnieni przez daną 
organizację do zadań innych niż wynikające z faktu zasiadania przez 
nich w organie kontroli wewnętrznej34. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady 
jest sytuacja, w której organizacja seniorska posiada jednocześnie 
status organizacji pożytku publicznego (status OPP). Z Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika bowiem, iż  
w organizacjach OPP nie jest dopuszczalne jakiekolwiek zatrudnianie 
członków komisji rewizyjnej zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak 
i stosunki cywilnoprawne35 - niektórzy eksperci uważają, iż w takiej 
sytuacji nie można z członkiem komisji rewizyjnej podpisać nawet 
porozumienia o wolontariat.

2. Dokumentowanie działań projektowych 

Podczas realizacji każdego projektu jego beneficjent zobowiązany jest 
do dokładnego dokumentowania przebiegu wdrażania przedsięwzięcia 
- dotyczy to w szczególności realizacji poszczególnych działań 
merytorycznych, czynności wykonywanych w ramach zarządzania/
obsługi projektu, jak również działań podejmowanych w zakresie promocji  
i informacji. Dysponując przedmiotową dokumentacją realizator 
może udowodnić fakt rzetelnego wykonania całości zadań objętych 
projektem zarówno w wymiarze merytorycznym jak i związanym z jego 
obsługą.

Należy podkreślić, iż projektodawca jest zobowiązany do  
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu 
przez czas wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie np.  
w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

34 Pojawiają się głosy, iż dla zachowania transparentności działania podmiotu powinno się 
jednak unikać zatrudniania członków organu kontroli w stowarzyszeniu - takie stanowisko nie 
ma jednak oparcia w aktualnym ustawodawstwie, można je traktować jako dobrą praktykę w 
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. 
35 Zob. art. 20 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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w perspektywie finansowej 2007-2013 obowiązek przechowywania w/w 
dokumentacji wygasa 31 grudnia 2020 r.

Dokumentacja powinna być przechowywana w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo - o miejscu archiwizacji 
dokumentów i jego zmianie realizator zobowiązany jest informować 
grantodawcę. Dobrą praktyką jest, by dokumentacja projektowa 
podzielona była tematycznie i chronologicznie oraz ułożona  
w odrębnych, odpowiednio opisanych i oznaczonych segregatorach. 
Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem np. przechowywać dokumentację 
w wyodrębnionej szafie/części szafy. W przypadku dokumentacji 
obejmującej dane osobowe konieczne jest takie jej zabezpieczenie, 
aby osoby nieupoważnione nie miały możliwości wglądu w ich treść.

Dla przejrzystości i jednoznaczności zasad obowiązujących w  zakresie 
przechowywania dokumentów warto zarekomendować opracowanie  
i wdrożenie w ramach organizacji „Instrukcji obiegu, przechowywania 
i archiwizacji  dokumentów” jako wewnętrznego źródła prawa regulu-
jącego ten obszar funkcjonowania podmiotu.

PRZYKŁADOWY KATALOG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
WYMAGAJĄCEJ ARCHIWIZACJI
• materiały promocyjne (np. plakaty, ulotki, potwierdzenia odbioru 

materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, zrzuty ekranowe 
ze strony www, nagranie z radia spotu radiowego);

• dokumentacja rekrutacyjna (np. formularze zgłoszeniowe);
• dokumentacja merytorycznych działań zrealizowanych w ramach 

projektu (np. listy obecności uczestników szkolenia/warsztatu, 
listy potwierdzające skorzystanie z cateringu/noclegu/innych 
świadczeń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkolenio-
wych, certyfikatów ukończenia, materiały szkoleniowe, ankiety 
ewaluacyjne wypełnione przez uczestników szkoleń/warsztatów, 
karty usług doradczych, listy obecności uczestników wyjazdu edu-
kacyjnego, dokumentacja fotograficzna);

• umowy personelu merytorycznego i obsługowego, listy obecności;
• zamówienia/umowy z dostawcami towarów/usług;
• dokumenty potwierdzające realizację umowy (np. opracowana 

publikacja, wydruk projektu graficznego, karty gwarancyjne 
zakupionego sprzętu);
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• dokumentacja księgowa m.in. rachunki/faktury/listy płac wraz  
z odpowiednim opisem;

• korespondencja wygenerowana w trakcie realizacji projektu.

3. Monitoring projektu

Realizator projektu rozpoczynając wdrażanie poszczególnych 
działań przedsięwzięcia zakłada, iż będzie ono przebiegać zgodnie  
z założonym planem. Jak pokazuje jednak praktyka podczas realizowania 
projektów, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych, napotkać można 
wiele problemów i komplikacji, które w skrajnym przypadku mogą 
nawet zagrozić sukcesowi całego przedsięwzięcia. Dla zapewnienia 
zgodności realizacji projektu z pierwotnymi założeniami oraz 
odpowiednio wczesnego wykrywania i korygowania ewentualnych 
nieprawidłowości konieczne jest prowadzenie ciągłego monitoringu 
projektu. Jak podkreśla się w literaturze „Monitorowanie mierzy różnice 
pomiędzy tym, co zostało zaplanowane, a tym, co faktycznie udało 
się osiągnąć. Proces ten wskazuje przyczyny powstania ewentualnych 
rozbieżności oraz podsuwa możliwości przeciwdziałania im. Jeżeli nie da 
się monitorować i zmierzyć działań prowadzonych w ramach projektu, 
nie da się również skutecznie zarządzać takim projektem, nie mówiąc  
o jego ocenie. Kontrole w ramach działań monitorujących dostarczają 
istotnych informacji na temat tego, czy w następstwie realizacji 
zadań uzyskiwane są zakładane efekty i czy przybliżają one projekt 
do celu”36. 

Monitoring powinien zatem stanowić integralną część systemu 
zarządzania każdym projektem. W najprostszym układzie dla 
stworzenia takiego systemu ważne będą trzy elementy projektu: 
harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty37.  Należy 
zatem kontrolować zgodność postępu wdrażania działań projektowych 
z zaplanowanym czasem, zgodność wysokości ponoszonych wydatków  
z założeniami budżetowymi, jak również to, czy całokształt 
realizowanych działań pozwoli na osiągnięcie na końcu projektu 
założonych celów.

Główną osobą odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu projek-
tu jest jego koordynator - powinien on na bieżąco analizować po-
stęp realizacji projektu z pespektywy opisanych wyżej elementów 

36 „ABC zarządzania projektami miękkimi”, op. cit.
37 M. Dadel „Jak stworzyć dobry projekt?”, op. cit.
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(harmonogram, budżet, cele) ściśle współpracując w tym zakresie  
z pozostałym personelem projektu. Narzędziami służącymi do prowadze-
nia monitoringu, które warto zarekomendować do zastosowania w każ-
dym projekcie, są cząstkowe sprawozdania z przebiegu jego realizacji.  
W przypadku mniejszych projektów mogą mieć one charakter ustny  
i być składane podczas okresowych spotkań zespołu projektowego  
(np. raz w tygodniu, miesiącu) przez każdą z osób, która uczestniczy  
 w realizacji przedsięwzięcia.

4. Zamknięcie projektu

Zakończenie projektu to ostatni etap pracy z projektem. Składa 
się na niego wiele różnorodnych działań formalnych, wśród których 
szczególnie doniosłą rolę odgrywają te związane ze sprawozdawczością 
czy też rozliczaniem środków. Jest on również o tyle istotny, że 
umożliwia konkretne odniesienie się do zakładanego na początku celu 
i stopnia jego osiągnięcia, sformułowanie oceny zastosowanych metod 
pracy oraz racjonalności i efektywności wykorzystania zaangażowanych 
zasobów38. 

Działania związane z zamykaniem projektu wymagają zaangażowania 
ze strony kadry projektu ze szczególnym uwzględnieniem koordynatora 
oraz czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. W ramach zamykania 
projektu należy zaplanować następujące działania39:
• przegląd wyników projektu - w szczególności wyników autoewaluacji 

oraz ewentualnych audytów zewnętrznych, informacji zwrotnych od 
interesariuszy projektu;

• przegląd i weryfikacja dokumentacji projektu - warto zarekomendo-
wać, by został tu przeprowadzony dokładny przegląd całości doku-
mentacji zgromadzonej w trakcie realizacji projektu pod kątem jej 
kompletności, poprawności merytorycznej, a także jednoznacznej  
i prawidłowej identyfikacji;

• przygotowanie rozliczeń końcowych;
• przygotowanie raportów i sprawozdań;
• formalne przekazanie wyników projektu grantodawcy - projekt 

można uznać za zakończony dopiero po formalnym potwierdzeniu 
przyjęcia wyników i ich zaakceptowaniu przez podmiot, który 
dofinansował zrealizowane przedsięwzięcie;

38 P. Szczęsny „Zarządzanie projektami”, op. cit.
39 J. Deszcz „Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych”,  www.ngo.us.edu.pl/
skrypt/XI.
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• odpowiednie zarchiwizowanie dokumentacji projektu, 
zabezpieczenie dzieł i innych dowodów rzeczowych związanych  
z projektem, które powinny dawać możliwość odtworzenia 
historii realizacji projektu na podstawie obiektywnych dowodów  
np. podczas kontroli, która może być przeprowadzona po pewnym 
czasie od zamknięcia projektu.

Warto pamiętać, iż celem opisanych wyżej czynności nie jest 
wyłącznie formalne zakończenie projektu i jego rozliczenie w sposób 
satysfakcjonujący strony zawartej umowy. Niezwykle istotne znaczenie 
dla organizacji pozarządowej mają merytoryczne informacje i wnioski 
będące następstwem przeprowadzonych w tej fazie przeglądów, 
weryfikacji i analiz. To bezcenny zasób wiedzy zarówno dla samej  
organizacji, jak i ludzi będących członkami zespołu projektowego - może 
on zostać twórczo wykorzystany przy opracowywaniu i realizowaniu 
kolejnych projektów. 
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Podsumowanie

Poradnik „Projekt - wymyśl, napisz, zrealizuj!” odnosi się do wybra-
nych zagadnień w obszarze pozyskiwania środków na działalność orga-
nizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych poprzez opracowywanie 
i realizowanie projektów i jest dedykowany w szczególności osobom, 
które w ramach swojej działalności w NGO’sie zajmują się opracowa-
niem i realizowaniem projektów.  Należy zaznaczyć, iż na potrzeby 
niniejszego opracowania autorzy dokonali wyboru zagadnień, które  
z praktycznego punktu widzenia mają istotne znaczenie dla prawidło-
wego i sprawnego poruszania się po opisanych zagadnieniach. Nie wy-
czerpują one jednak całości wielowątkowego tematu, którym jest 
profesjonalne przygotowanie, realizowanie i rozliczanie projektów. 
Jest to materiał na kolejne opracowania, które - mamy nadzieję - po-
wstaną w przyszłości.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych informacji  
z zakresu problematyki przedstawionej w publikacji zapraszamy do 
korzystania z bezpłatnej oferty doradczej Punktu Konsultacyjno – Do-
radczego prowadzonego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz

(18) 443-57-08
www.federacjautw.pl

federacjautw@interia.eu
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