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Obszar: Zarządzanie finansami i pozyskiwaniem środków 

Komponent: Planowanie finansowe i analiza 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja nie przygotowuje budżetów lub tworzy je sporadycznie i wyłącznie na potrzeby poszczególnych projektów/darczyoców 

Dokumenty obligatoryjne: Bilans, Rachunek Zysków i Strat 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja przygotowuje budżety zadao/projektów oraz całościowy  budżet roczny dla  organizacji uwzględniający wszystkie przychody i koszty 

Dokumenty obligatoryjne: Formularz budżetu darczyocy ( dla danego darczyocy) 
Dokumenty fakultatywne: Budżety zadaniowe/projektowe, Budżet roczny (F 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja planuje roczny całościowy budżet dla całej 
organizacji na podstawie sumy budżetów cząstkowych 
(rozumianych jako suma wszystkich budżetów 
zadao/projektów)   i  pozostałych  wydatków w organizacji 

Czy organizacja przygotowuje budżety zadaniowe/budżety 
projektów? 
Czy budżety poszczególnych zadao/projektów uwzględniają 
potrzeby całej organizacji? Czy zawarte są w nich wszystkie 
koszty ponoszone przez organizację? 
 Czy organizacja ma świadomośd jakie koszty nie zostały 
uwzględnione w budżetach projektów ( np. ze względu na 
ograniczenia dot. kosztów kwalifikowalnych) 
W oparciu, o co opracowany jest roczny budżet?  
Czy budżet roczny uwzględnia wszystkie przychody i koszty 
danej organizacji( personelu , administracyjne, merytoryczne)?  
Jaki jest związek rocznego budżetu z rocznym planem pracy 
organizacji? Czy pozycje budżetowe w rocznym budżecie są 
uzgadnianie z kadrą zarządczą (z kim)? Kto odpowiada za 
spójnośd tych dwóch dokumentów?  
Czy przy jego budowie wykorzystuje się doświadczenia z 
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ubiegłych lat?  
Czy na etapie wdrażania istnieją rozbieżności pomiędzy 
zaplanowanym a zrealizowanym budżetem?  
Czy popełnione były błędy rachunkowe?  
Czy błędy w budżetach projektów stanowią powód odrzucenia 
wniosku na etapie oceny formalnej lub obniżenia punktacji na 
etapie oceny merytorycznej? 

2 
Planowanie odbywa się na podstawie analizy dokumentów 
finansowych  

Czy organizacja analizuje dokumenty finansowe i wykorzystuje 
dane do planowania? 
Czy organizacja analizuje koszty stałe z lat ubiegłych i na tej 
podstawie ustala odpowiedni poziom wydatków w 
planowanym budżecie?   

        

3 
Planowanie i identyfikacja możliwych źródeł finansowania 
odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem  

Kiedy planowany jest budżet na kolejny rok?  
Czy wg organizacji jest to wystarczająco wcześnie? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja opracowuje budżet wieloletni, ale nie jest on narzędziem wykorzystywanym do podejmowania decyzji 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Budżet wieloletni 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Budżetowanie jest zintegrowane z krótkoterminowym 
planem operacyjnym  

Czy organizacja przygotowuje wieloletni budżet? Ilu letni? 
Jak powstaje ten dokument?  
Jak rozumiesz pojęcie spójności budżetu wieloletniego z 
krótkoterminowym planem operacyjnym? 
W jakim stopniu budżet wieloletni organizacji jest spójny z 
krótkoterminowym planem operacyjnym? 
Czy dokument ten jest nowelizowany? Jeśli tak to, co jaki czas? 
Co jest podstawą do nowelizacji tego dokumentu? 
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2 
Budżet wieloletni nie stanowi podstawy do podejmowania 
bieżących decyzji   

W oparciu o jakie dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem 
finansowych, finansowe podejmowane są bieżące decyzje?  
Dlaczego budżet nie zawsze stanowi podstawę do 
podejmowania decyzji? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Planowanie finansowe jest oparte o całościowy budżet organizacji.  
Wieloletnie plany finansowe opracowywane są zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Budżet wieloletni, Rachunek przepływów pieniężnych z prognozą na przyszłe okresy 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Planowanie finansowe oparte jest o całościowy budżet 
organizacji   

Na czym polega planowanie finansowe w organizacji? 
W jakim stopniu przy planowaniu finansowym 
wykorzystywany jest całościowy budżet organizacji?   

        

2 
Wieloletnie plany finansowe są opracowywane w 
odniesieniu do planów strategicznych na podstawie analizy 
bieżących dokumentów finansowych i prognoz   

Czy organizacja przygotowuje wieloletnie plany finansowe 
zgodnie z przyjętą strategią rozwoju? 
Jakie bieżące dokumenty finansowe są analizowane?  
Czy organizacja prognozuje wpływy i wydatki?  
Czy organizacja monitoruje przepływy pieniężne? Jak to się 
odbywa? Jak często organizacja dokonuje takiej analizy?  
Czy organizacja przygotowuje prognozy przepływów 
pieniężnych dla przyszłych okresów?  
W jakim stopniu prognoza przepływów pieniężnych brana jest 
pod uwagę przy planowaniu finansowym? 

     

3 
Plany finansowe weryfikowane są na bieżąco pod względem 
wykonalności  

Czy organizacja sprawdza czy wpływy pokryją planowane 
wydatki? 
Czy i jaki ma to wpływ na przyjęte plany finansowe? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   
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Komponent: Księgowośd 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Księgowośd nie jest prowadzona lub jest prowadzona przez osoby nieposiadające formalnych uprawnieo 

Dokumenty obligatoryjne: Zakładowy Plan Kont , Polityka Rachunkowości 
Dokumenty fakultatywne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja spełnia podstawowe standardy w zakresie księgowości: księgowośd  jest prowadzona  przez osoby posiadające uprawnienia, wszystkie operacje  są rejestrowane 
w sposób przejrzysty, rzetelny i  zgodnie z przyjętymi zasadami w organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: Faktury, rachunki opisane zgodnie z  wymogami,  wyciąg bankowy, KP, KW, Zakładowy Plan Kont, 
raporty kasowe 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Księgi rachunkowe prowadzą zatrudnieni księgowi lub firmy 
zewnętrzne  

 Kto prowadzi księgowośd? 
Czy księgowośd prowadzona jest przez osoby/firmę 
posiadające stosowne uprawnienia? 

        

2 
Operacje  gospodarcze rejestrowane są w komputerowym 
systemie księgowym  

 W jaki sposób prowadzone są zapisy księgowe?         

3 
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych odbywa się 
zgodnie z przyjętymi zasadami w organizacji   

Czy organizacja posiada plan kont 
Czy organizacja ewidencjonuje operacje  gospodarcze zgodnie 
z planem kont? 
Czy organizacja określiła zasady księgowania w zakresie 
kosztów projektowych, administracyjnych, zarządu itp. 

         

4 

Każda operacja gospodarcza  (zakup 
/sprzedaż/wpływ/wypływ  /  potwierdzona jest 
odpowiednim dowodem księgowym (faktura, rachunek, 
wyciąg bankowy, KP, KW) 

Czy operacje gospodarcze, które nie są potwierdzone 
dowodami księgowymi, np. drobne zakupy spożywcze?  Jeśli 
tak, to jak organizacja rozlicza takie wydatki? 
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5 
Dokumenty księgowe są sprawdzane pod względem 
formalno- rachunkowym i merytorycznym , odpowiednio 
opisywane i zadekretowane 

Czy dokumenty są opisywane są pod względem formalnym 
rachunkowym i merytorycznym? 
Kto dokonuje sprawdzenia formalno rachunkowego? 
Jak opisywane są dokumenty pod względem merytorycznym? 
Czy ustalone jest kto dokonuje opisu merytorycznego 
dokumentów? 

     

6 
Zobowiązania regulowane są z rachunku bankowego 
organizacji 

Czy organizacja posiada konto bankowe? 
Czy płatności przelewem realizowane są z konta bankowego 
organizacji? 

     

7 
Transakcje gotówkowe są rejestrowane w odpowiednim 
rejestrze 

Czy organizacja prowadzi kasę?  
Czy przygotowuje raporty kasowe, jeśli tak to jak często 
(dzienne, miesięczne)? Kto prowadzi kasę? Jakie są procedury 
związane z przekazywaniem kasy? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 28 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Księgowośd organizacji jest prowadzona w sposób profesjonalny: wszelkie operacje gospodarcze rejestrowane są  systematycznie i na bieżąco.  Zasady księgowania 
dostosowane są  do specyfiki organizacji. Informacje pochodzące z księgowości są  wystarczające do przygotowania sprawozdao finansowych. 

Dokumenty obligatoryjne: Regulaminy/Instrukcje dot. dokonywania zakupów/płatności, Plan kont, Bilans, RZIS 
Dokumenty fakultatywne: Rachunek przepływów pieniężnych  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja zatrudnia osobę z kompetencjami głównego 
księgowego 

 Czy w organizacji zatrudniony jest główny księgowy? Jaki jest 
jego udział w procesie planowania merytorycznego? Jaka jest 
jego rola w realizacji i rozliczaniu projektów? 

        

2 
Wszystkie płatności i zakupy są autoryzowane przez 
upoważnione osoby  

Jak dokonywane są wszelkie operacje gospodarcze ? Czy ich 
dokonanie musi byd uprzednio poddane 
autoryzacji/zatwierdzeniu przez upoważnioną do tego 
osobę/y? Jeśli tak kto jest tą osobą? 

     

3 
Operacje gospodarcze są rejestrowane systematycznie i na 
bieżąco zgodnie z planem kont i specyfiką organizacji  

Czy księgowośd dostosowana jest do specyfiki organizacji   
 Czy w księgach rachunkowych wyodrębniono np. : działalnośd 
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gospodarczą, nieodpłatną i odpłatną działalnośd pożytku 
publicznego po to, aby można było ustalid wysokości 
przychodów, kosztów i wyników każdej z prowadzonych 
działalnośd? 
Czy plany kont sporządzany jest również dla poszczególnych 
projektów? 
Do kiedy rejestrowane są wydatki z poprzedniego miesiąca?   
Czy informacje pochodzące z księgowości są wystarczające do 
sporządzania sprawozdao finansowych 

4 
Księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający 
przygotowanie wszystkich sprawozdao finansowych 
organizacji 

Czy księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający 
bieżące przygotowanie sprawozdao finansowych?  
Jak dużo czasu zajmuje służbom księgowym sporządzenie 
sprawozdao od momentu ich zlecenia?  
Jak wygląda współpraca pomiędzy 
Dyrektorem/Zarządem/Prezesem a księgowością? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja prowadzi rachunkowośd zarządczą dostarczającą istotnych informacji dla celów planowania i zarządzania. Ewidencjonuje koszty zarówno rodzajowo jak i z 
miejscem postawania kosztów. 

Dokumenty obligatoryjne: Polityka rachunkowości 
Dokumenty fakultatywne: ewidencja kosztów prowadzona równolegle na kontach Zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich 
rozliczenie" i Zespołu 5 "Koszty według typów działalności" 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Organizacja prowadzi księgowośd umożliwiającą 
sporządzanie szczegółowych raportów wewnętrznych 
będących podstawą podejmowania optymalnych decyzji 
bieżących i rozwojowych  

Czy organizacja oprócz kosztów rodzajowych (amortyzacja, 
zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
pozostałe koszty rodzajowe)ewidencjonuje również koszty wg 
miejsca ich powstawania( MPK) i celów na jakie zostały 
przeznaczone  ( np. w podziale na poszczególne działy w 
organizacji jak dział szkoleo, dział finansów, dział projektów ?  
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Czy informacje te wykorzystywane są do podejmowania 
decyzji strategicznych, planowania budżetów?  
(Na przykład w rocznym rachunku zysków i strat występuje 
informacja o łącznych kosztach wynagrodzeo poniesionych w 
organizacji  w ciągu roku, ale w raportach wewnętrznych dzięki 
księgowaniu MPK  może ona byd prezentowana bardziej 
szczegółowo z podziałem na wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w poszczególnych działach  organizacyjnych  lub 
według rodzajów umów o zatrudnieniu (np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło), z podziałem na kwartały. 
Taka informacja może dotyczyd wszystkich kosztów 
rodzajowych 

2 
Prowadzona księgowośd daje możliwośd analizy stopnia 
wykorzystania poszczególnych dotacji/darowizn oraz 
struktury przychodów 

Kto zajmuje się analizą stopnia wykorzystania  budżetu 
dotacji? 
Czy prowadzona księgowośd daje możliwośd analizy stopnia 
wykorzystania poszczególnych dotacji? 
Czy system prowadzenia rachunku kosztów zapewnia 
sprawdzenie wysokości poniesionych kosztów dla 
poszczególnych pozycji budżetowych projektów? 
Czy w systemie księgowym ( jeśli system ma takie możliwości 
techniczne )  wprowadzane są również budżety przedsięwzięd, 
co umożliwia bieżącą kontrolę wykonywania budżetów?  
Jak często weryfikuje się poziom wykorzystana budżetu i jaki 
to ma wpływ na decyzje zarządcze?  
Jak wygląda współpraca pomiędzy koordynatorami projektów 
w księgowością?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Monitoring finansowy, sprawozdawczośd, kontrola i audyt finansów 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja nie monitoruje wydatków. Sporządza sprawozdania  finansowe wynikające z obowiązku ustawowego i  składa je  do właściwych urzędów, organów kontroli i 
nadzoru. Audyty finansowe zewnętrzne nie są  przeprowadzane. 

Dokumenty obligatoryjne: Ustawowy obowiązek każdej organizacji to sporządzanie rocznych sprawozdao finansowych zawierających: bilans rachunek wyników wraz z informacją 
dodatkową i przesyłanie ich do odpowiednich instytucji zgodnie z terminami. Obligatoryjne są: protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia/Rady Fundacji  
Uchwała walnego zebrania członków stowarzyszenia/Rady fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
Ponadto  sprawozdania do Urzędu Skarbowego , ZUS, Urzędu statystycznego 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja monitoruje wydatki i przygotowuje  raporty finansowe tylko  w zakresie realizowanych projektów. Są one zgodne z wymogami  sponsorów. Audyty finansowe 
zewnętrzne jeśli są przeprowadzane dotyczą tylko danego projektu . Organizacja przeprowadza kontrole finansowe w ramach swoich wewnętrznych struktur 

Dokumenty obligatoryjne: Raporty finansowe z realizowanych projektów, Raport i opinia z audytu 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienie wydatków dotyczących projektu 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja monitoruje wpływy i wydatki poszczególnych 
projektów 

 Czy organizacja monitoruje stan wydatków w organizacji czy 
tylko na poziomie projektu? 
Czy organizacja na bieżąco zestawia wydatki finansowe z 
postępem w projekcie? 
Czy organizacja przeprowadza badania dotyczące rozliczeo z 
przeprowadzanych projektów? 
Czy monitoring finansowy ułatwia zarządzanie projektem? 

        

2 
Organizacja przygotowuje raporty finansowe zgodnie z 
wymaganiami projektów 

 Czy organizacja przygotowuje raporty finansowe z 
realizowanych projektów? 
Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdao? 
Czy przygotowanie sprawozdao odbywa się bez problemów? 
Jakie błędy są najczęściej popełniane? 
Czy i jak wykorzystywane są informacje z raportów 
finansowych realizowanych projektów przez organizację?  

        

3 Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany gdy wymaga tego Czy organizacja przeprowadza audyt finansowy z          
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darczyoca i dotyczy on  tylko realizowanych projektów   realizowanych projektów z własnej inicjatywy czy wymaga 
tego darczyoca? 
Jak organizacja  wykorzystuje informacje pokontrolne z 
audytów finansowych projektów? 

4 Organizacja przeprowadza wewnętrzną kontrolę finansową 

Czy organizacja ma ustalone procedury wewnętrznej kontroli 
finansowej?  
Jak często jest przeprowadzana jest wewnętrzna kontrola 
finansowa  
Czy jest ą prowadzana są systematycznie? 
 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Prowadzona jest dokumentacja monitoringu finansowego dla całej organizacji. Sprawozdawczośd jest szczegółowa a raporty całościowe,  obejmują krótsze niż rok horyzonty 
czasowe. Audyty finansowe zewnętrzne są przeprowadzane, ale nie mają charakteru stałego. Kontrole finansowe wewnętrzne są prowadzone systematycznie 

Dokumenty obligatoryjne: Raport i opinia z audytu 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia wydatków w stosunku do zaplanowanego budżetu, Bilans, RZiS za półrocze/kwartał  
rachunek przepływów pieniężnych, Raport /protokół z kontroli 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja prowadzi monitoring finansowy całej 
organizacji 

Czy monitoring finansowy prowadzony jest dla wszystkich 
wydatków organizacji ( nie tylko projektów)  
Czy monitoring finansowy ułatwia zarządzanie organizacją? 

        

2 
Raporty finansowe dotyczące całej organizacji 
przygotowywane są z większą częstotliwością 
( półroczną i kwartalną) 

Jak często są przygotowywane są sprawozdania?( rok, pół roku 
, kwartał?) 
Czy w opinii organizacji częstotliwośd ta jest właściwa i 
pozwala na sprawne zarządzanie finansami organizacji? 
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3 
Organizacja przeprowadza finansowy audyt zewnętrzny, 
gdy istnieją ku temu przesłanki 

Czy organizacja przeprowadza badania sprawozdao 
finansowych? 
Czy w ciągu ostatnich 2-3 lat było przeprowadzane takie 
badanie? 
Czy przeprowadzanie audytów wynika z obowiązku 
formalnego czy też audyty przeprowadzane są z inicjatywy 
organizacji? 
2Z jakich powodów organizacja przeprowadza audyt 
zewnętrzny ( np. przyczyny prawne, na polecenie założycieli 
organizacji, organów zarządczych jednostek)?  

     

4 Kontrole wewnętrzne prowadzone są systematycznie  

Jak często prowadzone są kontrole wewnętrzne? 
Czy w opinii organizacji kontrole wewnętrzne zmniejszają 
ryzyko i zwiększają prawdopodobieostwo zrealizowania celów 
wykonania ustalonych celów i zadao? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja przygotowuje raporty dodatkowe będące fakultatywnym źródłem podejmowania decyzji strategicznych.  Organizacja również regularnie poddaje się audytowi 
finansowemu zewnętrznemu, przeznacza na ten cel środki, wdraża uwagi z audytu. Kontrole wewnętrzne są stałym źródłem zarządzania finansami. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne:  

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 

Oprócz sprawozdao finansowych funkcjonują dodatkowe 
raporty związane ze specyfiką danej organizacji, które  są 
dodatkowym źródłem planowania finansowego i 
strategicznego. 

 Jakie raporty finansowe oprócz Bilansu RZIS są 
przygotowywane przez organizację?  
Czy organizacja przygotowuje raporty z wykonania budżetu? 
Czy analizuje przyczyny odchyleo? 
Czy organizacja sporządza dodatkowe sprawozdania 
finansowe, (np. zestawienia należności i zobowiązao, 
zestawienia dot. zakupów środków trwałych, raporty z 
przetargów, raporty z miejsc powstawania kosztów(MPK),  
itp)? 
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Czy informacje wynikające z tych  raportów są analizowane?  
Czy ułatwiają one  zarządzaniem finansami i mają wpływ na 
podejmowanie strategicznych decyzji? 
Czy są  wykorzystywane do planowania przyszłych działao 
organizacji?  

2 
Organizacja regularnie poddaje się audytom zewnętrznym 
uważając je za najważniejsze narzędzie poprawy systemu 
finansowo księgowego i skutecznego zarządzania finansami. 

Czy organizacja regularnie przeprowadza finansowe audyty 
zewnętrzne? 
Czy wybór zewnętrznej firmy audytorskiej jest stałym 
elementem posiedzeo zarządu związanych z zamknięciem 
roku? 
Czy organizacja, co 3-4 lata zmienia firmę audytorską 
audytora?  
Jakie wg organizacji są efekty audytu? Na co ma wpływ 
pozytywny wynik audytu? 

     

3 Kontrole wewnętrzne są stałą funkcją zarządzania. 
Czy system kontroli wewnętrznej w Paostwa organizacji działa 
prawidłowo i efektywnie i odpowiada aktualnym potrzebom 
jednostki? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Pozyskiwanie środków finansowych 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja pozyskuje środki finansowe jedynie ze składek członkowskich/ bazuje na kapitale założycielskim oraz na darowiznach od swoich członków lub założycieli.  
Opiera swoją działalnośd także na darowiznach rzeczowych. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja „monitoruje” rynek darczyoców i aktywnie poszukuje źródeł finansowania. Organizacja pozyskuje środki finansowe od małej liczby, i jednorodnej grupy 
darczyoców. Środki finansowe pozyskiwane są akcyjnie i bez odniesienia do misji i strategii organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia źródeł pochodzenia środków finansowych 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Często środki pozyskiwane są ad hoc bez odniesienia do 
misji i strategii organizacji 

Czy organizacja pozyskała w ostatnim roku środki finansowe? 
Od jakiej liczby darczyoców?   
Jakie kwoty udało się pozyskad ( na projekty niskobudżetowe, 
wysokobudżetowe)? 
Na jakie projekty ( długoterminowe, krótkoterminowe 
projekty)?  
Czy pozyskując środki organizacja kieruje się misją i strategią? 
W jakich konkursach organizacja brała udział w ostatnim roku? 

        

2 
Pozyskiwaniem środków zajmują się przeważnie 
przypadkowe osoby 

Kto zajmuje się pozyskiwaniem funduszy?  
Czy osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy mają w tym 
zakresie doświadczenie?  

        

3 Źródła finansowania nie są zróżnicowane  

Czy źródła pozyskiwania funduszy są różnorodne? Co 
organizacja rozumie pod pojęciem różnorodne źródła 
finansowania? 
Od ilu darczyoców pozyskano środki finansowe? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:   

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów   
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja systematycznie zwiększa swój potencjał w zakresie pozyskiwania środków finansowych i pozyskuje je z różnorodnych źródeł, zwracając uwagę na spójnośd 
wytycznych poszczególnych darczyoców z celami swojej organizacji. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Zestawienia źródeł pochodzenia środków finansowych, Bazy danych o źródłach finansowania 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Pozyskiwaniem funduszy zajmują się wyznaczone osoby z 
organizacji 

 Czy pozyskiwaniem funduszy zajmują się wyznaczone 
osoby(specjaliści, prezes, dyrektor, koordynator projektów, 
inne osoby)? 
Czy osoby te zajmują się tylko pozyskiwaniem funduszy czy też 
łączą inne funkcje w organizacji? 

        

2 Źródła i metody pozyskiwania funduszy są różnorodne  

Z jakich źródeł  pochodzą środki finansowe, od ilu darczyoców 
Czy uważasz ze liczba darczyoców jest wystarczająca, zapewnia 
stabilnośd finansową organizacji? 
 Jakich metod pozyskiwania funduszy korzystała organizacja w 
ciągu ostatniego roku ( np. składki członkowskie, darowizny, 
1% podatku, zbiórki publiczne, odpisy od wynagrodzenia (pay 
roll) imprezy dobroczynne kliknięcie na banner, marketing 
wiązany tj. darowizna ze sprzedaży produktów oznaczonych 
logo akcji)? 

     

3 
Organizacja zwiększa swój potencjał w zakresie 
pozyskiwania środków  

 Czy organizacja inwestuje w szkolenia/staże/wizyty studyjne 
osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy?    
Czy organizacja prenumeruje prasę, literaturę serwisy 
internetowe związane z tematyką pozyskiwania środków? 
Czy prowadzi bazy danych o źródłach finansowania? 
Czy organizacja inwestuje w rozwój działalności gospodarczej, 
odpłatnej działalności statutowej? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Jest strategia pozyskiwania środków finansowych i uwzględnia ona działalnośd zarobkową. Realizacją pozyskiwania funduszy zajmuje się wyspecjalizowana komórka, która 
opracowuje plany strategii fundraisingowej. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Strategia pozyskiwania funduszy, Analiza złożonych wniosków, Analiza skuteczności pozyskanych 
funduszy, Sprawozdania finansowe, Budżety, Plany pozyskiwania środków 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja posiada spisaną w formie dokumentu 
formalnego strategię pozyskiwania funduszy  

Czy istnieje w Paostwa organizacji strategia pozyskiwania 
funduszy? 
Czy strategia jest spisana w formie dokumentu formalnego? 
Jakie zawiera treści? W jakim stopniu dokument ten jest 
pomocny w działaniach organizacji?  

        

2 
Pozyskiwaniem funduszy zajmuje się wyodrębniony dział 
zatrudniający specjalistów w zakresie pozyskiwania 
środków  

 Czy osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków zatrudnione 
są w osobnym dziale/komórce organizacji? 
Jaka jest skutecznośd zdobywania środków przez 
wyspecjalizowaną komórkę (na ile złożonych wniosków 
przyznano dotację)? Czy organizacja jest zadowolona z tego 
wskaźnika? 

     

3 Monitorowana jest skutecznośd pozyskiwania funduszy 

Czy badana jest skutecznośd pozyskiwania środków w Paostwa 
organizacji? 
Czy badany jest stopieo skuteczności pozyskiwanych funduszy( 
obliczony, jako stosunek uzyskanych kwot do wnioskowanych? 
Jaki osiągnięto wskaźnik % w ostatnim roku? 

     

4 Badana jest struktura i dynamika przychodów  

Czy i w jakiej wysokości Paostwa organizacja osiągnęła 
przychody (na przestrzeni w ostatnich kilku lat)? 
Czy przychody z roku na rok zwiększały się, utrzymywały na 
podobnym poziomie czy też zmniejszały się? 
Z jakich źródeł pochodziły przychody? 

     

5 

Organizacja podejmuje działania mające na celu 
zwiększenie i zróżnicowanie źródeł 
finansowania/przychodów poprzez prowadzenie 
działalności zarobkowej 

Jakie działania podejmuje organizacja w celu dywersyfikacji 
źródeł finansowania?  
Czy organizacja prowadzi odpłatna działalnośd statutową? 
Czy organizacja prowadzi działalnośd gospodarczą? 
Jakie osiąga z tego tytułu przychody? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 

Komponent: Zarządzanie aktywami i pasywami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEŃ 

Organizacja posiada majątek trwały i/lub  majątek obrotowy w ograniczonym zakresie. 

Dokumenty obligatoryjne: Dokumenty obligatoryjne: Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Uwaga : W celu prawidłowego wypełnienia arkusza komponentu „Zarządzanie aktywami i pasywami” zaleca się korzystanie z  Ustawy o Rachunkowości  
http://lex.pl/serwis/du/2009/1223.htm - załącznik nr 1 zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż 
banki, zakłady ubezpieczeo i zakłady reasekuracji. 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Za zarządzanie finansami odpowiada wyznaczona osoba/osoby. Wszelkie wydatki dokonywane są po odpowiedniej autoryzacji 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Zasady obiegu dokumentów, Zasady /procedury dokonywania zakupów 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Za zarządzanie finansami odpowiedzialna jest wyznaczona 
osoba  

 Kto odpowiedzialny jest za zarządzeni finansami w organizacji( 
prezes, dyrektor finansowy, księgowy, inne osoby)? 

        

2 Wydatki są zatwierdzane przez upoważnione osoby 

Czy za wydatki w organizacji są zatwierdzane przez 
upoważnione osoby? 
Kto zatwierdza wydatki ( prezes dyrektor, koordynator 
projektu, inne osoby)?  

        

3 
Aktywa trwałe są nabywane tylko i wyłącznie po 
odpowiedniej autoryzacji  

Czy zakup aktywów trwałych odbywa się po autoryzacji osób 
upoważnionych? 
Ile osób dokonuje autoryzacji  

         

http://lex.pl/serwis/du/2009/1223.htm
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Czy zakup zaplanowany jest w planie wydatków rzeczowych 
Czy ostatecznej autoryzacji dokonuje członek zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Zakupy aktywów trwałych i  obrotowych podlegają ustalonym procedurom. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: procedury dokonywania zakupów, Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Istnieją spisane procedury dokonywania zakupów aktywów 
trwałych i obrotowych  

Czy organizacja ma spisane procedury dokonywania zakupów 
aktywów trwałych i obrotowych  Jakie to są procedury?  
W jakim stopniu spełniają one  potrzeby organizacji? 

        

2 
Zakup aktywów trwałych  i obrotowych odbywa się zgodnie 
z założeniami budżetowymi  

Czy zakupy aktywów trwałych dokonywane jest zgodnie z 
założonymi planami finansowymi? 

     

3 
Istnieje rejestr środków trwałych  
oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 Czy organizacja przeprowadza inwentaryzację środków 
trwałych? Jak często je przeprowadza? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Organizacja inwestuje środki pieniężne, świadomie zarządza zobowiązaniami i należnościami. 

Dokumenty obligatoryjne:  
Dokumenty fakultatywne: Plan zarządzania rezerwami gotówki, Analiza stopnia rentowności z zainwestowanych środków 
finansowych, Analiza kosztu uzyskania kredytu 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja posiada politykę/strategię inwestowania 
środków finansowych 

Czy organizacja posiada rezerwy finansowe? 
Czy istnieje plan zarządzania rezerwami gotówki oparty na 
ocenie potrzeb i ryzyka? 

        

2 
Środki finansowe są inwestowane zgodnie z przyjętą 
strategią   

Jaki jest stan gotówki w kasie i na rachunku bieżącym 
organizacji? 
Czy organizacja posiada wolne środki finansowe? 
Kto decyduje o sposobie inwestowania wolnych środków? 
W jaki sposób inwestowane są środki finansowe w Paostwa 
organizacji (lokaty bankowe na rachunku bieżącym, na lokacie, 
bony skarbowe, obligacje paostwowe, bony komercyjne, akcje, 
dłużne papiery wartościowe)? 
Czy organizacja dąży w obrocie między podmiotami do obrotu 
bezgotówkowego? 

     

3 
Organizacja monitoruje poziom uzyskiwanych przychodów i 
stopę rentowności inwestowania środków finansowych  

Czy organizacja osiąga przychody finansowe z wykorzystaniem 
dostępnych instrumentów finansowych (lokaty, akcje, 
obligacje, jednostki TFI)?  
Czy organizacja bada stopę rentowności obliczaną, jako iloraz 
dochodów z inwestycji w skali roku do wartości inwestycji w 
skali roku? 

     

4 
Organizacja zarządza należnościami i monitoruje jakośd 
należności  

Czy osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami 
monitoruje terminy wykonalności, optymalizuje terminy 
regulowania należności, co zapewnia szybszy wpływ gotówki, 
sprawdza wiarygodnośd kontrahenta?  
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5 Organizacja zarządza zobowiązaniami  
Czy osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami sprawdza 
wiarygodnośd dostawców, negocjuje dłuższe terminy 
regulowania zobowiązao? 

     

6 

Kredyty i pożyczki pozwalające osiągnąd płynnośd 
finansową zaciągane są wyłącznie po dogłębnej analizie 
sytuacji finansowej i skontrolowaniu stopy pozyskania 
kredytu/pożyczki w stosunku do innych źródeł finansowania  

Czy organizacja zaciąga pożyczki kredyty? 
Kto podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązao? 
Czy analizowany jest koszt uzyskania pożyczki /kredytu?  

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 24 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 
 


