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Zarządzanie finansami i pozyskiwaniem środków 

Marta Lasocka 

 

Zarządzania finansami nie jest – jakby się mogło wydawad – tylko i wyłącznie 

podporządkowaniem się określonym przepisom prawa czy wytycznym, ale jest przede 

wszystkim racjonalnym i starannym pozyskiwaniem oraz wykorzystaniem środków. Ważnym 

elementem tego procesu jest procedura starannego rozliczenia wydatkowanych sum. 

Organizacje pozarządowe doświadczają wielokrotnie trudności w pozyskiwaniu środków      

na prowadzoną działalnośd oraz swoje projekty. To też powinno skłaniad je do częstego 

przeprowadzania procesów samooceny. Ewaluacja jako uwieoczenie każdego projektu        

czy procesu związanego z pozyskaniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych służyd          

ma merytorycznej i obiektywnej ocenie słabych i mocnych stron organizacji                              

w przeprowadzonym projekcie. Dobre administrowanie funduszami organizacji wzmacnia ją  

i daje osobom zarządzającym dowód na prawidłowe wykonywanie obowiązków, a co za tym 

idzie – na realizację misji tej jednostki. Siłą organizacji pozarządowych jest ich elastycznośd, 

pomysłowośd, entuzjazm pracowników oraz nieszablonowe rozwiązania. Stabilna  

i przewidywalna polityka zarządzania finansami daje bezpieczeostwo wypełnienia przez 

organizację sprecyzowanej misji. Przeprowadzenie analizy efektywności tej polityki ma służyd 

wzmocnieniu, a niekiedy wprowadzeniu planu naprawczego w tych aspektach zarządzania 

finansami, które wykazują widoczne błędy i braki. Konstruktywna refleksja nad działaniami 

organizacji na jej różnych poziomach może podziaład naprawczo i sprawid, że odkryjemy        

w niej inną, nową dynamikę. 

 

Czym zatem jest zarządzanie finansami? Najprostszą, ale i jednocześnie wyczerpującą 

definicją jest ta, która twierdzi, iż jest to proces równoważenia kosztów i zysków, 

zmniejszania ryzyka utraty środków, a także długofalowe planowanie strategii finansowej 

organizacji. Do istotnych elementów zarządzania finansami zaliczyd trzeba także kontrolę 

finansową (wewnętrzną i zewnętrzną), która polega na analizie potrzeb i wydatków. 

Administrowanie funduszami w organizacjach należy prowadzid na kilku płaszczyznach, 
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takich jak: planowanie finansowe i analiza; księgowośd; sprawozdawczośd finansowa; 

monitoring finansowy, kontrola i audyt finansów; pozyskiwanie środków na działalnośd oraz 

zarządzanie aktywami i pasywami. Powyższe obszary jako ściśle ze sobą powiązane tworzą 

doskonałe ramy dla działalności organizacji, czym przyczyniają się do jej efektywności              

i tworzenia dobrego wizerunku na zewnątrz. 

 

PLANOWANIE 

 

Jednym z filarów zarządzania, w tym także zarządzania finansami, jest jego 

planowanie. Planowanie to proces decyzyjny polegający na stawianiu założeo i działao  

do wykonania w krótkiej lub długiej perspektywie. Rozróżniamy planowanie 

krótkoterminowe (roczne) i strategiczne (dłuższy czas). Tak jak planujemy pewne wydarzenia 

do realizacji, tak też musimy zakładad wydatkowanie określonych środków na ich wykonanie. 

Dla organizacji pozarządowej oba wskazane powyżej rodzaje planowania są niezbędne, aby 

jej działalnośd miała charakter uporządkowany, zgodny z procedurami, a także z przyjętą 

strategią rozwoju. Planowanie oraz identyfikacja określonych źródeł finansowania odbywad 

się powinny z dużym wyprzedzeniem. Czynności te muszą zostad poparte analizą historyczną, 

tj. przeglądem dokumentów finansowych projektów z lat poprzednich, co będzie skutkowad 

ustaleniem odpowiedniego poziomu środków w planowanym budżecie. Tym samym 

zatwierdzenie przez organizację planu finansowego oraz jego ciągłe monitorowanie pozwoli 

uniknąd późniejszych problemów z brakiem środków. Planowanie w skali roku musi byd 

zgodne z planem strategicznym w zakresie finansów organizacji. Weryfikacja zgodności 

kosztów poniesionych w danym roku ze wskazaniami planu długofalowego będzie 

gwarancją, że organizacja posiada stabilne podstawy w zakresie zarządzania swoimi 

funduszami.  
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KSIĘGOWOŚĆ 

 

Kolejnym elementem zarządzania finansami jest księgowośd. Zasady prowadzenia 

ksiąg rachunkowych są dokładnie opisane w ustawie o rachunkowości, która obowiązuje 

także organizacje pozarządowe. Prawidłowo i przejrzyście prowadzona księgowośd jest 

podstawą przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego. Jednocześnie takie 

prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dla sponsorów i podmiotów współpracujących 

rękojmią należytego wykorzystywania i pozyskiwania środków pieniężnych. Prawidłowo 

prowadzony plan kont i system księgowy daje możliwośd poprawnego rozliczenia się  

z otrzymanych dotacji, a ponadto jest pomocny dla organizacji w szybkim zasięganiu 

niezbędnych informacji finansowych. Tym samym mamy do czynienia z usprawnieniem pracy 

organizacji, a co ważniejsze – z możliwością oceny rentowności poszczególnych projektów. 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą o rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych to 

proces rzetelnego, bezbłędnego, sprawdzalnego i bieżącego dokonywania rejestracji 

wydarzeo finansowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w przejrzystym obrazie organizacji i jej 

finansów. Każda operacja finansowa powinna byd potwierdzona odpowiednim dowodem 

księgowym (faktura, rachunek, wyciąg bankowy, KP, KW) oraz dokładnie opisana. Stopieo 

szczegółowości opisu zależy od przyjętych w danej organizacji zasad, a także od wymogów 

jednostki finansującej dany wydatek. Należy jednak zaznaczyd, że im dokładniej opisany 

dowód księgowy, tym bardziej wzrasta wiarygodnośd wydatkującego. Księgowośd powinna 

nie tylko odzwierciedlad stan finansów organizacji, ale także dostarczad istotnych informacji 

dla celów planowania i zarządzania. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

Podobną kwestią wiarygodności i przejrzystości oraz swego rodzaju autoanalizy jest 

dla organizacji obowiązek sporządzania sprawozdao składanych do określonych organów. 

Innym obowiązkiem, ale wynikającym już z umów ze sponsorami czy darczyocami, jest 

sporządzanie sprawozdao i raportów z wykorzystania przyznanych przez nich środków. 

Procedura ta jako proces formalizowany i szczegółowo opisany, wspomagana jest poprzez 

wzory sprawozdao określone w przepisach prawa. Obowiązek sporządzenia sprawozdania 

finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok obrotowy jest 

jednym z podstawowych nałożonych na organizacje pozarządowe (stowarzyszenia  

i fundacje). Sprawozdanie takie ma określone ramy, formę i opisuje gospodarkę finansową 

organizacji w danym roku. I, co istotne, musi byd ono sporządzone bezbłędnie i rzetelnie. 

Dokumenty finansowe są rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan 

rzeczywisty. Natomiast za bezbłędne uznaje się księgi rachunkowe, jeżeli kompletnie  

i poprawnie wprowadzono do nich wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym 

miesiącu dowody księgowe. Należy podkreślid, iż rozpoczęcie wczesnych przygotowao          

do sporządzenia sprawozdania (np. już pod koniec stycznia danego roku) pomoże                    

w dotrzymaniu terminów zakreślonych dla wykonania sprawozdania, jak również jego 

przyjęcia przez określone organy organizacji pozarządowej. Zwieoczeniem procesu 

przygotowania sprawozdania finansowego jest jego przesłanie do właściwych urzędów, 

organów kontroli i nadzoru. Ważne jest, aby sprawozdanie było kompletne, uporządkowane 

i złożone na czas. Prawidłowe i staranne sporządzanie sprawozdao świadczy                             

o profesjonalizmie oraz odpowiedzialności tak osób zarządzających, jak i całej organizacji. 

Dobrą praktyką – przyjmowaną coraz częściej w sektorze organizacji pozarządowych – jest 

upublicznianie sprawozdao na stronach internetowych jednostki, co sprzyja                            

jej wiarygodności i transparentności.  
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MONITORING POLITYKI FINANSOWEJ 

 

Kontrolowanie prawidłowego wykorzystania środków jest szczególnie ważnym 

elementem zarządzania finansami. Wiąże się ono z procesami monitoringu, kontroli  

i audytu. Pomimo iż ustanowienie procedur i służb kontroli nie jest obligatoryjne                  

dla organizacji, to ich pojawienie się i praca nadaje działaniom danego zespołu cech 

profesjonalizmu i spójności wewnętrznej polityki finansowej. Jednym z celów monitoringu  

i kontrolingu finansowego jest bieżąca analiza wpływów i wydatków w poszczególnych 

projektach, a także innych środków, takich jak chociażby składki czy darowizny. Tym samym 

kontrolowanie finansów musi odbywad się kompleksowo i systematycznie, aby cel              

tych działao był osiągnięty. Dobrym zwyczajem przyjętym w wielu organizacjach jest 

przeprowadzania audytu finansowego przez zewnętrzne niezależne podmioty audytorskie. 

Ich opinia przekazana w formie zaleceo czy wytycznych jest przyczynkiem do usprawnienia 

mechanizmów zarządzania finansami.  

 

FUNDRAISING 

 

Jednym z podstawowych źródeł pozyskania środków na działalnośd organizacji 

(fundraising) są różnego rodzaju dotacje lub darowizny (pieniężne i rzeczowe). Organizacje 

powinny stale monitorowad szeroko pojęty rynek darczyoców i sponsorów oraz aktywnie 

poszukiwad źródeł finansowania. Istotnym elementem polityki planowania pozyskiwania 

środków jest merytoryczna i staranna analiza ich dostępności oraz możliwości, a także 

celowośd ich otrzymania. Dlatego cele darczyoców muszą byd spójne z celami organizacji. 

Ważkim aspektem działalności organizacji jest poszerzanie wachlarza metod pozyskiwania 

funduszy. Różnorodnośd dróg finansowania sprzyja stabilności funduszy organizacji i może 

mied swoje źródło m.in. w składkach członkowskich, darowiznach, odpisach                            

od wynagrodzeo, 1% podatku, zbiórkach publicznych czy marketingu wiązanym. Idealnym 

rozwiązaniem przyjętym w organizacji jest wydzielenie specjalnego stanowiska/działu 

dedykowanego pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

 

Istotnym elementem zarządzania finansami jest również bieżące czuwanie nad 

płynnością finansową organizacji. Każda z organizacji dąży do zbudowania swojej siły także 

poprzez nabywanie majątku trwałego niezbędnego do realizacji celów statutowych. 

Jednakże wydatki na środki trwałe powinny byd dokonywane w sposób zaplanowany                

i racjonalny oraz podlegad ustanowionym procedurom. Działaniu temu służy stworzenie          

i prowadzenie rejestru środków trwałych. Środki pieniężne, które są elementem aktywów, 

powinny byd odpowiednio zarządzane poprzez stały ich monitoring. Na środki takie składa 

się nie tylko kapitał organizacji, ale także pieniądze z dotacji, które nie muszą byd od razu 

wykorzystane. Nadwyżki finansowe powinny byd lokowane w bezpieczne instrumenty, takie 

jak lokaty bankowe czy też dostępne na rynku oferty inwestowania dla organizacji 

pozarządowych. Dla zachowania bezpieczeostwa finansowego organizacji, powinna ona        

na bieżąco monitorowad i zarządzad swoimi należnościami, jak i zobowiązaniami. 

 

Zastosowanie narzędzia przedstawionego w niniejszej publikacji ma dad odpowiedź  

na pytanie, w jaki sposób zarządzamy finansami organizacji i jak możemy to usprawnid.  

Z doświadczenia wiemy dobrze, że piętą Achillesa organizacji pozarządowych jest właśnie 

administrowanie sprawami finansowymi. Nie chcemy tym samym przekonywad,                     

że jest to łatwe, ale też zachęcamy do samooceny, która będzie pomocna we wzmacnianiu 

tej funkcji w jednostce. Postawienie prawidłowej diagnozy – poprzez autorefleksję – jest 

pierwszym z kroków ku uzdrowieniu finansów organizacji. Narzędzie to daje ocenę 

efektywności, czyli pozwala ocenid, czy potrafimy zarządzad funduszami. Udziela nam 

odpowiedzi, czy organizacja jest w stanie tworzyd długoterminowe strategie finansowe,           

w jaki sposób dba o płynnośd finansową oraz czy istnieje wewnętrzny i zewnętrzny 

monitoring finansowy. W konsekwencji narzędzie to powinno wskazywad, czy organizacja   

ma zapewnione fundusze na najważniejsze działania statutowe oraz czy posiada zdolnośd    

do pozyskiwania środków z różnych źródeł. Zawarta w niniejszej publikacji zachęta                

do samooceny pozwoli poprzez jej zastosowanie zidentyfikowad słabe i mocne strony 

zarządzania finansami organizacji, może zasygnalizowad pojawiające się problemy i byd 
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narzędziem służącym chociażby określeniu stopnia zgodności planów finansowych                   

z rzeczywistymi potrzebami organizacji. Zachęcamy do wnikliwej lektury niniejszego 

opracowania, które – mamy nadzieję – będzie stanowid impuls do zmian w organizacjach         

i umożliwi ich stały rozwój. 
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