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 2 

 

Niniejszy raport został opracowany w ramach zadania nr 1 projektu „Wzmocnienie 

mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF). Projekt MWF jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem 

projektu jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 

a partnerami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji 

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

* * * 

W raporcie wykorzystano analizę wybranych praktyk czy rozwiązań prawa 

miejscowego stosowanych w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:  

 gminach i miastach na prawach powiatu: 

- Sopot; 

- Krosno Odrzańskie; 

- Milicz; 

- Mława; 

- Otwock; 

- Mały Płock; 

- Nowy Targ; 

- Gdańsk; 

- Zabierzów; 

- Puławy; 

- Jaworzno; 

- Stargard Szczeciński; 

- Łódź; 

- Białystok; 

- Słupsk; 

- Dobra; 

- Tuszów Narodowy; 

- Biłgoraj; 



 3 

- Czernica; 

- Głuchołazy; 

- Popielów; 

- Kraków; 

- Zielonki; 

- Suwałki; 

- Olsztyn; 

- Warszawa; 

- Szczecin; 

- Nysa; 

- Lubawa; 

- Strumień; 

- Zduńska Wola; 

 powiatach: 

- Nowy Targ; 

- Mińsk Mazowiecki. 

 

Wykorzystano również informacje uzyskane w toku indywidualnych wywiadów (lub 

wypowiedzi udzielonych na piśmie) przeprowadzonych z: 

 przedstawicielem Ministerstwa Finansów (Departamentu Budżetu Jednostek Samorządu 

Terytorialnego); 

 przedstawicielami regionalnych izb obrachunkowych:  

- RIO w Krakowie; 

- RIO w Łodzi; 

- RIO w Gdańsku; 

- RIO w Katowicach; 

- RIO we Wrocławiu; 

 przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego:  

- gminy Dobra; 

- miasta Słupsk; 

- miasta Łódź; 

- gminy Zielonki; 
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- powiatu nowotarskiego; 

- powiatu mińskiego; 

- miasta Suwałki; 

- miasta Krakowa. 

* * * 

Autorzy raportu dziękują przedstawicielom Ministerstwa Finansów, regionalnych izb 

obrachunkowych oraz jednostek samorządu terytorialnego za poświęcony czas oraz 

udzielenie cennych informacji. Wszelkie błędy obciążają wyłącznie Autorów.  

* * * 

Raport uwzględnia stan prawny na dzień 9 maja 2014 r. 
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1. Zadania własne JST (gmin i powiatów) i formy ich realizacji 

 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP: „Samorząd terytorialny uczestniczy 

w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 

publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. 

Kluczowe znaczenie ma zdanie drugie zacytowanego przepisu. Przypisuje ono samorządowi 

terytorialny zadania publiczne („istotną część zadań publicznych”) do wykonywania we 

własnym imieniu i na własną odpowiedzialnością. Zadania te definiowane są w dalszej części 

ustawy zasadniczej jako zadania własne, tj. „służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 

samorządowej” (art. 166 ust. 1 Konstytucji RP). 

Szczegółowy zakres zadań własnych JST pozostawiono do regulacji ustawowej, która 

musi gwarantować samorządom istotną część zadań publicznych. Konstytucja i inne 

regulacje nie zawierają jednak definicji legalnej zadania publicznego. W literaturze pod tym 

pojęciem rozumie się „przejęte przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych 

potrzeb człowieka, wynikających ze współżycia ludzi w społeczności”1. Wskazuje się przy 

tym, że „cała działalność administracji publicznej polega na wykonywaniu zadań 

publicznych2”. Na bazie tej definicji trudno byłoby skonstruować jednolity katalog zadań 

publicznych. Nie wydaje się to zresztą możliwe jeszcze z innej przyczyny – potrzeby 

indywidualne i zbiorowe człowieka mają charakter dynamiczny, zmieniają się w czasie. Za 

tymi zmianami podąża również państwo, którego zakres odpowiedzialności za zaspokajanie 

potrzeb obywateli nie jest wyznaczony „raz na zawsze”. Zakres zadań publicznych wynika 

w pierwszej kolejności z prawodawstwa, które wskazuje podstawowy zakres 

odpowiedzialności administracji publicznej. Wynika on np. z konstytucyjnego katalogu 

wolności i praw człowieka i obywatela, których korelatem jest obowiązek podejmowania 

przez organy władzy publicznej działań urzeczywistniających te prawa i wolności. 

Brak jednoznacznie i precyzyjnie sformułowanego obowiązku podejmowania przez 

państwo określonych działań nie oznacza jednak, że dany problem nie należy do katalogu 

zadań publicznych. Zgodnie bowiem z ogólnymi regułami porządku konstytucyjnego, misją 
                                                        
1
 S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją 

a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi 
Bociowi, Wrocław 2009, s. 158. 
2
 Ibidem, s. 165. 
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państwa (administracji publicznej) jest urzeczywistnianie dobra wspólnego w zgodzie 

z zasadą pomocniczości. Podmioty administracji publicznej nie mogą zatem uchylać się od 

działania w obszarach, gdzie sami obywatele nie są w stanie zaspokoić swoich istotnych 

potrzeb, tłumacząc swoją bierność brakiem podstawy prawnej do działania. Szczegółowa 

podstawa ustawowa do działania wymagana jest tylko wówczas, gdy organy administracji 

chcą dla realizacji określonego zadania publicznego posłużyć się instrumentami władczymi 

(nakazami, zakazami, ograniczeniami praw i wolności itp.). Innego typu działania można 

podejmować kierując się normami o charakterze ogólnym czy zadaniowym, zawartymi 

w szczególności w klauzulach generalnych takich jak „dobro wspólne“, „zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty“. 

W rezultacie, samo pojęcie zadania publicznego należy rozumieć szeroko i w ujęciu 

dynamicznym. Wykorzystując demokratyczne mechanizmy podejmowania decyzji, organy 

państwa i administracji publicznej winny regularnie monitorować stan potrzeb obywateli 

i reagować poprzez adekwatne działania wszędzie tam, gdzie samoorganizujący się 

obywatele nie są w stanie skutecznie zaspokoić swoich potrzeb lub też zaangażowanie 

państwa przełoży się na większą efektywność działań. Również poszczególne kategorie zadań 

publicznych wyraźnie wskazane w rozmaitych katalogach ustawowych (np. w art. 4 ust. 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego) należy interpretować w sposób uwzględniający 

aktualny zakres potrzeb społecznych, nie skupiając się wyłącznie na literalnej wykładni pojęć 

użytych dla zdefiniowania danego zadania. 

Zarazem odpowiedzialność państwa za określone zadanie publiczne nie oznacza, że 

winno ono samodzielnie (poprzez własne instytucje) te zadania wykonywać. 

Odpowiedzialność oznacza przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego finansowania 

danego zadania oraz standardów jego realizacji. 

Ustawy ustrojowe samorządu terytorialnego 3  określają katalog zadań własnych 

jednostek samorządu wszystkich szczebli. Regulacje samorządowe odzwierciedlają także 

dyrektywy konstytucyjne: 

 nadanie gminie statusu podstawowej jednostki samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 1 

Konstytucji RP); 

                                                        
3
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), dalej jako u.s.g.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 r. Nr 91 
poz. 578 z późn. zm.), dalej jako u.s.p.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.). 
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 zapewnienie gminie domniemania kompetencji w obszarze wszystkich zadań JST, które 

nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla samorządów pozostałych szczebli (art. 164 ust. 3 

Konstytucji RP). 

 

W rezultacie katalog zadań własnych gminy ma charakter otwarty, zaś w przypadku 

powiatu ogranicza się do spraw enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę, głównie 

w art. 4 u.s.p. Gminy mogą prowadzić działalność również w obszarach, które nie zostały im 

wyraźnie przypisane pod warunkiem, że są to sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

a działania gminy są nakierowane na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Takie 

ujęcie publicznoprawnej misji gminy jest wyrazem jej rozległej podmiotowości 

i samodzielności. Stanowi emanację samodzielności zadaniowej gmin, która oznacza 

możliwość samodzielnego – choć mieszczącego się granicach prawa – kształtowania przez 

gminę szczegółowego katalogu realizowanych zadań oraz metod ich wykonywania4. Takie 

ujęcie zadań gminy pokazuje także, o czym była już mowa, że katalog zadań publicznych nie 

daje się zapisać w formie zamkniętej, ustawowo sprecyzowanej listy spraw. Posłużenie się 

klauzulą „zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty” podkreśla, że dyrektywą działania 

gminy powinno być osiąganie rezultatu w postaci zaspokojenia potrzeb zbiorowych, a nie 

tylko wykonywanie ściśle określonych, narzuconych przez ustawodawcę zadań. Organy 

gminy nie mogą zatem traktować przykładowego katalogu zadań zawartego w art. 7 ust. 1 

u.s.g. jako alibi dla braku aktywności w obszarach, które nie są tam wprost wymienione, ale 

należą do kategorii spraw lokalnych i służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

Powyższa interpretacja – wskazująca na otwarty charakter katalogu zadań gminy oraz 

rolę klauzuli generalnej „zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty” jako podstawy 

prawnej działania gminy – była w ostatnich latach kwestionowana jako sprzeczna 

z konstytucyjną zasadą legalizmu. Toczący się spór dotykał głównie kwestii, na ile zasada 

legalizmu dopuszcza samodzielne definiowanie przez jednostki samorządu terytorialnego 

(głównie) treści i form realizacji ich zadań publicznych. W szczególności zaś – czy jednostka 

samorządu terytorialnego może angażować jakiekolwiek środki finansowe w wykonywanie 

zadań w sposób, który nie został wyczerpująco określony przez ustawodawcę. 

                                                        
4
 T. Jędrzejewski, Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, 

Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 79. 
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Opisany problem od wielu lat obecny był w orzecznictwie sądów administracyjnych 

oraz organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (głównie regionalnych izb 

obrachunkowych). Został zidentyfikowany w doktrynie jako zagadnienie fundamentalne dla 

funkcjonowania całego systemu zarządzania publicznego w Polsce, w tym możliwości 

skutecznego wprowadzania do tego systemu innowacji określanych w niniejszej pracy 

mianem współczesnych nurtów zarządzania publicznego5. Interpretacja stosowana przez 

niektóre sądy i organy nadzoru opierała się na jednym zasadniczym założeniu adaptowanym 

do konkretnych przypadków – gmina, a także inne jednostki samorządu terytorialnego mogą 

czerpać upoważnienie do działania niemal wyłącznie ze szczegółowych norm 

kompetencyjnych. Norma zadaniowa czy określająca zakres działania danego podmiotu 

administracji publicznej (np. art. 6 i art. 7 ust. 1 u.s.g.) w związku z nie może stanowić 

samoistnej podstawy aktywności podmiotu administracji publicznej, nawet jeśli jest to 

aktywność w formie niewładczej. 

Obecnie jednak, coraz częściej przebija się pogląd wyrażony już w 1995 r. przez 

Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z którym: „W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, do zakresu działania gminy 

należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone na rzecz innych 

podmiotów, przy czym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność /art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym/. Oznacza to, że gmina 

jako jednostka samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych na swoim 

terenie jest suwerenna, a jej uprawnienia w tym zakresie mogą być ograniczane tylko 

przepisami ustaw”6. Pogląd ten bardzo mocno akcentował w przywołanym wyżej artykule 

M. Kulesza i wydaje się on trafny z wielu powodów. Przede wszystkim zaś, zasada legalizmu 

nie może być interpretowana jako nakazująca podejmowanie przez gminę tylko takich zadań 

i działań, które wyraźnie i precyzyjnie przypisał jej ustawodawca w szczegółowej normie 

kompetencyjnej. Źródłem podstawy prawnej do działań gminy (o ile mają charakter 

niewładczy) może być także norma zadaniowa, zawarta m.in. w art. 6 i 7 u.s.g. 

 

 

                                                        
5
 Por. w szczególności: M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach 

uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12, s. 7-22. 
6
 Wyrok NSA w Lublinie z dnia 17 marca 1995 r., sygn. akt SA/Lu 2302/94, OwSS 1996, nr 1, s. 26. 
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KONSTRUKCJA KATALOGU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 

 

KONSTRUKCJA KATALOGU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 

 

 

Pomijając w tym miejscu przedstawienie katalogu zadań własnych obu szczebli 

samorządu należy zauważyć, że wiele z nich się dubluje (np. ochrona zdrowia czy edukacja), 

co oznacza, że rozmaite obszary zadań publicznych są przedmiotem odpowiedzialności 

dzielonej pomiędzy różne szczeble władzy publicznej. Delimitacja kompetencji i obszarów 

odpowiedzialności gmin i powiatów w tych sferach wymaga analizy ustaw sektorowych. 

Z reguły dążą one do precyzyjnego rozdzielenia sfer odpowiedzialności publicznoprawnej 

poszczególnych JST. 

Wykonywanie zadań własnych JST to działalność określana w przepisach prawa 

samorządowego jako gospodarka komunalna 7 . Pojęcie gospodarki komunalnej jest 

                                                        
7
 Zob. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 z późn. 

zm.), dalej jako u.g.k. 

zadania 
wyliczone  

w art. 7 ust. 1 
u.s.g. 

inne zadania 
służące 

zaspokojeniu 
zbiorowych 

potrzeb 
wspólnoty 

ZADANIA 
WŁASNE 
GMINY 

tylko zadania 
wyraźnie 
wskazane  
w ustawie 

ZADANIA 
WŁASNE 
POWIATU 
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synonimem wykonywania zadań własnych, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 2 u.g.k.: 

„Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności 

publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. Głównym obszarem 

gospodarki komunalnej jest zatem działalność o charakterze użyteczności publicznej, 

aczkolwiek nie wszystkie zadania własne jednostek samorządu terytorialnego mogą być 

uznane za zadania o charakterze użyteczności publicznej. Do zasadniczych cech zadań ze 

sfery użyteczności publicznej – poza wynikającymi wprost z przywołanego wyżej przepisu 

u.g.k. – należy brak nastawienia na zysk oraz związany z tym brak pełnej odpłatności za 

korzystanie z usług i zapewnienie zasilania finansowego ze środków publicznych8. 

Trudno posługując się wskaźnikami ilościowymi określić, jaka część z ogólnej puli zadań 

publicznych jest realizowana przez samorząd lokalny (gminy i powiaty). Trafnie jednak ocenił 

M. Kulesza, że: „(…) w efekcie reform administracyjnych lat 1990-1998 obecny system 

administracyjny jest tak zbudowany, iż obsługa obywatela w różnorodnych aspektach przez 

władze publiczne (…) dochodzi zasadniczo do skutku w skali lokalnej” 9 . Nie ulega 

wątpliwości, że konstytucyjny wymóg przejęcia przez JST odpowiedzialności za wykonywanie 

„istotnej części zadań publicznych” został zrealizowany. Nie ma w zasadzie sfery zadań, 

w której samorząd lokalny byłby nieobecny. Szczególna rola przypada tutaj gminie, która 

korzysta z otwartego katalogu zadań własnych zbudowanego na klauzuli generalnej 

„zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty”. W rezultacie, to po stronie gmin należy 

oczekiwać największego potencjału do współdziałania z organizacjami pozarządowymi. 

Publicznoprawna misja gminy jest nie tylko najbardziej rozbudowana, została także przez 

ustawodawcę określona w sposób najbardziej elastyczny. Może ewoluować wraz ze zmianą 

poglądów na temat tego, co w danej chwili i w konkretnej gminie jest postrzegane jako 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Może także, a nawet powinna być 

przedmiotem stałej deliberacji i oceny z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy. 

  

                                                        
8
 S. Piątek, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1986, s. 57-60; C. Kosikowski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory 
aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-
Zielona Góra 1997, s. 21 i nast. 
9
 M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7-8, 

s. 12. 
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2. Zasady i formy realizacji zadań własnych JST 

 

 

Konstytucyjnie gwarantowana podmiotowość publicznoprawna i samodzielność JST 

znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w przypisaniu im znaczącej odpowiedzialności za 

zaspokajanie potrzeb obywateli, ale także w doborze metod i narzędzi realizacji ciążących na 

nich zadań. Fundamentalne znaczenie należy przypisać zasadzie samodzielności JST. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Po 

pierwsze, polega na wyłączeniu podległości hierarchicznej jednostek samorządu 

terytorialnego wobec rządu centralnego10. Nie oznacza to wyłączenia nadzoru ze strony 

administracji rządowej nad jednostkami samorządu terytorialnego, ale zmusza do poddania 

form i instrumentów tego nadzoru ścisłym ramom prawnym. 

Najistotniejsze znaczenie ma w kontekście niniejszej analizy samodzielność zadaniowo-

kompetencyjna, która oznacza autonomię samorządów w zakresie form prowadzenia 

gospodarki komunalnej. Istotnym korelatem samodzielności zadaniowo-kompetencyjnej jest 

samodzielność finansowa, która odnosi się do możliwości finansowania tych działań. Jak 

podkreśla się w literaturze, są to wymiary samodzielności bardzo ściśle ze sobą powiązane: 

„(...) samodzielność majątkową i finansową trzeba traktować jako warunek sine qua non 

istnienia samodzielności zadaniowo-kompetencyjnej. Nie można bowiem oczekiwać 

skutecznej realizacji jakiegokolwiek zadania publicznego istotnego dla wspólnoty 

samorządowej, jeśli brak jest możliwości finansowania takiego zadania ze środków 

budżetowych lub brak jest możliwości przeznaczania na ten cel innych składników majątku 

gminy”11. 

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 u.g.k. do organów stanowiących JST należy w pierwszej 

kolejności wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Przepisy u.g.k. nie 

zawierają wyczerpującego wyliczenia form prowadzenia gospodarki komunalnej. Nie 

wskazują także zadań własnych, których realizacja byłaby dopuszczalna jedynie w ściśle 

ustawowo określonych formach. Przeciwnie, u.g.k. zawiera jedynie przykładowe metody 

                                                        
10

 E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010, 
s. 22. 
11

 T. Bąkowski, M. Brzeski, M. Laskowska, Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa 
zwykłego, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin 
badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 23. 
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realizacji zadań własnych (formy prowadzenia gospodarki komunalnej). Zaliczyć do nich 

należy: 

 prowadzenie gospodarki komunalnej przez jednostki organizacyjne bezpośrednio 

kontrolowane przez JST (tzw. zamówienia typu in-house). Art. 2 u.g.k. wskazuje, że: 

„Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego 

w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa 

handlowego”. Katalog jednostek organizacyjnych kontrolowanych przez JST 

i przeznaczonych do prowadzenia gospodarki komunalnej wynika przede wszystkim 

z przepisów ustawy o finansach publicznych12 (zob. art. 9 u.f.p.). Ponadto, gdy chodzi 

o spółki prawa handlowego, dopuszczalność ich tworzenia czy przystępowania do nich 

przez JST wynika wprost z art. 9 u.g.k., zgodnie z którym JST mogą angażować się w spółki 

kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne), a w ograniczonym zakresie 

także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przepisy ustaw sektorowych z reguły nie 

wymagają nawet zawierania przez JST umów z podmiotami wewnętrznymi, na podstawie 

których realizują one zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Do wyjątków należy 

zaliczyć przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które wymagają 

umownego powierzenia usług przewozowych, nawet jeśli usługodawcą jest podmiot 

w pełni kontrolowany przez JST. Jeszcze dalej idzie znowelizowana ustawa o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (tzw. „ustawa śmieciowa”), która obliguje gminy do 

organizowania przetargów na świadczenie usług odbierania odpadów nawet jeśli gmina 

kontroluje podmiot świadczący tego rodzaju usługi. 

 kontraktowanie (outsourcing) zadań publicznych na rzecz podmiotów zewnętrznych na 

podstawie ustaw szczególnych. Wedle art. 3 u.g.k.: „Jednostki samorządu terytorialnego 

w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej 

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, w trybie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 

o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

                                                        
12

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. 
zm.), dalej jako u.f.p. 
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pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym albo na zasadach ogólnych”. Przepis ten należy traktować jako 

wyłącznie przykładowe wyliczenie regulacji umożliwiających kontraktowanie zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej. W aktualnym stanie prawnym jest to katalog w miarę 

pełny. Podstawowe znaczenie mają w nim dwie formuły kontraktowania: 

(1) kontraktowanie w trybie zamówień publicznych – umowne powierzanie świadczenia 

usług, wykonania robót budowlanych czy dostaw podmiotowi (tzw. wykonawcy) 

wybranemu w jednym z ustawowo określonych trybów. Podstawowym trybem 

kontraktowania z wykorzystaniem systemu zamówień publicznych jest przetarg 

nieograniczony, który zapewnia najbardziej otwarty i konkurencyjny charakter procedury 

zamówieniowej. Wykonawcą, tj. stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 

może być każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna), który spełnia warunki realizacji 

konkretnego zamówienia. Podstawą kontraktowania jest cywilnoprawna umowa 

o udzielenie zamówienia publicznego, do której przedmiotowo istotnych elementów 

należy zobowiązanie zamawiającego do wypłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia 

publicznego. 

(2) kontraktowanie na rzecz organizacji pozarządowych na podstawie przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (powierzenie wykonywania zadań 

publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie 

realizacji zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji). Podobnie jak 

w przypadku zamówień publicznych podstawą kontraktowania jest umowa zawarta 

z podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert, czyli w trybie zbliżonym do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontraktowanie w tej formie 

zastrzeżone jest jednak wyłącznie dla organizacji non profit, w szczególności stowarzyszeń 

i fundacji. Ponadto przedmiotem kontraktowania nie są usługi/roboty 

budowlane/dostawy, ale zadania publiczne. Realizacja zadania publicznego przez 

wyłonioną organizację nie wiąże się również z wypłatą wynagrodzenia, jak w przypadku 

zamówień publicznych, ale jest wspierana ze środków publicznych poprzez dotację. 

Cytowane przepisy u.g.k. mają ograniczoną wartość normatywną. Autonomia JST 

w sferze wyboru form prowadzenia gospodarki komunalnej wynika bowiem wprost 

z konstytucyjnej zasady samodzielności JST i nie musi być potwierdzana na poziomie 
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ustawodawstwa zwykłego. Istotniejsze wydaje się nie to, co znalazło się w przepisach u.g.k., 

ale to, czego w nich nie umieszczono. Po pierwsze, ustawodawca nie wskazał kryteriów, na 

podstawie których JST winny dokonywać wyboru najbardziej adekwatnej formy prowadzenia 

gospodarki komunalnej. Innymi słowy u.g.k. nie wskazuje, w jakich sytuacjach JST powinny 

określone zadania realizować z wykorzystaniem podmiotów wewnętrznych, a kiedy zasadny 

jest outsourcing. 

Po drugie, przepisy u.g.k. ani innych ustaw nie obligują JST do przeprowadzania 

swoistej ewaluacji ex ante dostępnych form prowadzenia gospodarki komunalnej w celu 

wyboru najbardziej efektywnej – z punktu widzenia ekonomicznego, ale także społecznego 

modelu – realizacji określonych zadań własnych. Przeprowadzenie takiej analizy nie jest 

oczywiście zabronione. Władze gminy czy powiatu – decydując o sposobie realizacji zadania 

– mogą według obranej przez siebie metodyki i kryteriów dokonać ewaluacji ex ante 

dostępnych rozwiązań, w szczególności zestawiając realizację zadania przez podmioty 

wewnętrzne z kontraktowaniem, czy to w formule zamówień publicznych, czy to na zasadzie 

powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym. Nie jest to jednak 

obowiązek prawny ciążący na organach stanowiących czy wykonawczych JST. 

Po trzecie, należy zwrócić uwagę na brak innych istotnych obowiązków po stronie JST. 

Przepisy u.g.k. nie tylko nie przewidują obowiązku ewaluacji ex ante, ale także ex post 

wybranego modelu realizacji zadań własnych, również pod kątem efektywności 

ekonomicznej i społecznej. Nie jest również wymagane strategiczne, długofalowe 

planowanie systemu gospodarki komunalnej. Jakkolwiek elementy planowania wieloletniego 

w tej sferze mogą być uwzględniane w strategiach rozwoju gminy, decyzja w tym względzie 

należy ponownie wyłącznie do organów danej gminy czy powiatu. Strategie lokalne 

przeważnie nie dotyczą kwestii długofalowego planowania metod i form prowadzenia 

gospodarki komunalnej. Wydaje się, że gospodarka komunalna jest traktowana jako obszar 

zastany, gdzie rzadko dostrzegana jest potrzeba usystematyzowanej refleksji nad metodami 

i formami jej prowadzenia. Zbyt rzadko gospodarka komunalna jest postrzegana jako istotny 

element polityki rozwoju, a jeszcze rzadziej jako obszar ściśle powiązany z kwestią 

współdziałania JST z NGO. 

W rezultacie trudno uznać, by u.g.k. spełniało rolę swoistej konstytucji systemu 

gospodarki komunalnej i usług publicznych, za których zapewnienie odpowiadają samorządy. 

Znaczenie przepisów u.g.k. ogranicza się w znacznej mierze do potwierdzenia zasad 
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prowadzenia gospodarki komunalnej wynikających z ustrojowej pozycji JST. Ustawodawca 

powstrzymuje się natomiast od istotnej ingerencji w dobór metod i środków prowadzenia 

gospodarki komunalnej przez poszczególne samorządy w konkretnych obszarach. 

Rozstrzygnięcia władz lokalnych w tej kwestii dokonują się przede wszystkim na dwóch 

płaszczyznach – wybór między realizacją zadań za pośrednictwem podmiotów wewnętrznych 

a kontraktowaniem oraz wybór metody kontraktowania. 

Skoro przepisy u.g.k. nie dają preferencji dla określonej metody realizacji zadań 

własnych, ani też nie wskazują kryteriów wyboru, pojawia się pytanie, czy z innych przepisów 

można wyprowadzić dyrektywę współdziałania JST z NGO przy realizacji zadań 

samorządowych. Wydaje się, że taką rolę mogą spełniać zasady konstytucyjne – 

społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczości (subsydiarności). Zasada społeczeństwa 

obywatelskiego zaliczana jest przez niektórych autorów do katalogu zasad ustroju państwa13. 

Jej wyrazem jest przede wszystkim gwarantowana w art. 12 Konstytucji swoboda tworzenia 

związków zawodowych, stowarzyszeń i innych zrzeszeń oraz fundacji. Nie wynika z tego 

przepisu bezpośrednia dyrektywa współpracy administracji publicznej z instytucjami 

społeczeństwa obywatelskiego, jednak ujęcie tej zasady w rozdziale ustawy zasadniczej 

poświęconym fundamentalnym regułom ustroju państwa pozwala traktować organizacje 

trzeciego sektora jako istotnych aktorów życia zbiorowego. To zaś powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w działaniach organów władzy publicznej we wszystkich obszarach, 

również gdy chodzi o realizację zadań własnych przez JST. 

Istotą zasady pomocniczości – wyrażonej w szczególności w Preambule Konstytucji – 

jest natomiast zapewnienie, by zadania publiczne były realizowane na jak najniższym 

szczeblu, jak najbliżej obywatela14. Według H. Izdebskiego z zasady pomocniczości wyłania 

się dyrektywa nakazująca wykonywanie zadań publicznych nie przez agendy właściwych 

władz publicznych, ale podmioty publiczne na podstawie powierzenia15. Jakkolwiek takie 

stwierdzenie może stanowić nazbyt śmiałą interpretację, nie ulega wątpliwości, że zasada 

pomocniczości winna skłaniać podmioty administracji publicznej do rozległej współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadań publicznych. Trudno przy tym 

                                                        
13

 Por. np. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 66-69; P. Winczorek, 
Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 65. 
14

 H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 
2003, s. 19. 
15

 H. Izdebski, Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 159-160.  
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sprecyzować jednoznacznie, czy dyrektywa ta dotyczy wyłącznie współpracy z organizacjami 

typu non profit czy obejmuje także kontraktowanie zadań publicznych na rzecz podmiotów 

komercyjnych. Z tego punktu widzenia zasada pomocniczości nie rozstrzyga, który model 

realizacji zadań własnych powinien być przez JST preferowany. Niezaprzeczalnie, kształtuje 

jednak obowiązek uwzględniania wśród rozważanych wariantów także tych, z którymi wiąże 

się partycypacja podmiotów prywatnych, czy to organizacji pozarządowych czy też biznesu. 

W dalszej części raportu zajmiemy się czynnikami prawnymi, finansowymi 

i instytucjonalnymi, które determinują decyzje organów samorządowych w tych kwestiach, 

a w szczególności wpływają na zakres współdziałania JST z organizacjami samorządowymi 

przy realizacji zadań własnych gmin i powiatów. 
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3. Ramy regulacyjne (w szczególności prawno-finansowe) 

współdziałania JST i NGO 

 

 

Konstytucyjna zasada legalizmu wymaga od wszystkich organów władzy publicznej 

podejmowania działań wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że również 

współdziałanie JST z organizacjami pozarządowymi musi mieć oparcie w obowiązujących 

przepisach prawa, aczkolwiek stopień szczegółowości regulacji ustawowej może być 

zróżnicowany. Co do zasady, najbardziej precyzyjnie uregulowane powinny być działania 

administracji w formach władczych, a także działania powiązane z wydatkowaniem środków 

publicznych. 

O ile zatem wybór formy prowadzenia gospodarki komunalnej nie jest 

zdeterminowany szczegółowymi przepisami ustawowymi, konkretne mechanizmy 

współdziałania JST z NGO przy realizacji zadań własnych, a szczególnie zasady dokonywania 

transferów finansowych na rzecz NGO, podlegają niekiedy bardzo precyzyjnej regulacji. 

Skupiając się na instrumentach współdziałania ujętych w przepisach u.d.p.p.w. 

(kontraktowanie zadań publicznych, inicjatywa lokalna), ramy regulacyjne współpracy z JST 

z NGO zostaną w dalszej części omówione w następujących aspektach: 

 programowanie i planowanie współdziałania; 

 formy i zasady współpracy – umowa cywilnoprawna jako podstawa współpracy i dotacja 

jako forma wsparcia. 

 

3.1 Programowanie i planowanie współdziałania 

Przepisy u.d.p.p.w. wprowadzają obligatoryjne planowanie współdziałania JST z NGO 

poprzez jednoroczne lub wieloletnie programy współpracy (art. 5a u.d.p.p.w.). Pierwotnie 

bardzo lakoniczna regulacja dotycząca treści i sposobu opracowania programu jest obecnie 

dość szczegółowa. Program nie może już być wyłącznie zbiorem niekonkretnych deklaracji, 

ale musi zawierać m.in. kwotę środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz 

priorytetowe zadania publiczne, a nawet tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Ustawodawca 
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szczegółowo uregulował także procedurę opracowywania programu, obligując organy 

stanowiące JST do ich uchwalania do 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. Należy jednak przy tym odnotować stanowisko NSA, że: „(...) 

uchybienie określonego w art. 5a ust. 1 ustawy terminu, mimo że stanowi niewątpliwie 

naruszenie prawa, nie daje podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały i samo przez się 

nie pozbawia organu stanowiącego kompetencji do podjęcia takiej uchwały”16. W przypadku 

nieuchwalenia programu, każdy kto ma interes prawny w jego przyjęciu (głównie organizacje 

pozarządowe) może wnieść skargę do sądu administracyjnego, po uprzednim wezwaniu 

organu stanowiącego JST do usunięcia skutków naruszenia prawa17. Dzięki szczegółowej 

regulacji program nabiera charakteru dokumentu operacyjnego. Odnotował to także NSA 

w przywołanym wyżej wyroku, wskazując że: „Program ten zawiera zatem, obok norm 

o programowym charakterze, także normy prawne, służące realizacji współpracy 

z organizacjami pozarządowymi”. 

Uszczegółowienie ustawowej regulacji programu i nadanie mu bardziej praktycznego 

waloru może przyczynić się do zwiększenia potencjału współpracy NGO z JST. Trudno to 

jednak uznać za krok wystarczający. Największym mankamentem systemu planowania 

i programowania współpracy JST z NGO wydaje się niepartycypacyjny model tworzenia 

programów oraz monitorowania ich realizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 projekt programu 

podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, zaś sposób prowadzenia konsultacji 

określać winna uchwała organu stanowiącego JST. 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na niespójność przyjętej formuły konsultacji 

z ogólnymi zasadami konsultacji społecznych w samorządzie terytorialnym uregulowanymi 

w przepisach ustaw ustrojowych każdego szczebla samorządu. Zgodnie z 5a u.s.g. 

(analogiczny przepis zawiera u.s.p.): „W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 

z mieszkańcami gminy”. Szczegółowe określenie zasad i trybu konsultacji należy do rad gmin, 

które winny to uczynić w stosownej uchwale (art. 5a ust. 2 u.s.g.). 

Projekt programu współpracy z NGO należy do nielicznego grona aktów, które 

podlegają obligatoryjnym konsultacjom społecznym. Nie jest jednak jasne, czy zasady i tryb 

                                                        
16

 Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2011 r., II OSK 1824/11. 
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 K. Wlaźlak, Uwagi w sprawie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, Acta 
Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica 2012, nr 272, s. 246. 
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prowadzenia konsultacji w sprawie programu może określać uchwała wydana na podstawie 

art. 5a ust. 2 u.s.g. czy też konieczne jest przyjęcie odrębnej uchwały na podstawie art. 5 ust. 

5 w związku z art. 5a ust. 1 u.d.p.p.w. Analiza praktyki ponad dwudziestu gmin wskazuje na 

brak jednolitego podejścia do tego problemu. Dominuje rozłączne regulowanie konsultacji 

„zwykłych” i konsultacji z NGO (np. Łódź, Kraków, Mława, Otwock, Nowy Targ). Włączenie 

konsultacji programu w tryby ogólnej regulacji konsultacji wydanej na podstawie przepisów 

u.s.g. zidentyfikowaliśmy m.in. w Olsztynie, Zduńskiej Woli oraz gminie Mały Płock 

(województwo podlaskie). Jak jednak podkreślono w analizie Sieci „SPLOT”, praktyka 

łączenia w jednym akcie regulacji konsultacji z NGO i konsultacji ogólnych należy do 

rzadkości18. 

Wydaje się, że utrzymywanie dwóch odrębnych ścieżek konsultacji – z NGO i z ogółem 

mieszkańców jest nieczytelne i powoduje nadprodukcję lokalnych przepisów 

konsultacyjnych. Przede wszystkim jednak nie ma istotnego uzasadnienia dla zachowywania 

dualistycznej formuły konsultacji. Trudno zrozumieć, dlaczego w konsultacjach programu 

współpracy nie mogliby brać udziału także mieszkańcy czy podmioty, które nie mają statusu 

organizacji pozarządowej. Program taki stanowi kwestię ważną dla całej wspólnoty 

samorządowej, a nie tylko organizacji pozarządowych jako potencjalnych beneficjentów 

programu. Ponadto programem obejmuje się także instrumenty wsparcia, które nie są 

adresowane wyłącznie do organizacji pozarządowych, np. inicjatywę lokalną. Stoimy zatem 

na stanowisku, że zasady konsultacji programu współpracy powinny być określone 

w uchwale rady gminy (rady powiatu) określającej ogólne zasady i tryb konsultacji 

z mieszkańcami. Uchwała ta może regulować konsultacje w sprawie programu jako jedną ze 

szczególnych procedur konsultacyjnych. Nie znajduje natomiast uzasadnienia przyjmowanie 

„specuchwał” dotyczących konsultacji programów współpracy czy też szerzej, konsultacji 

wyłącznie z NGO. 

Poważniejszym problemem jest jednak ograniczony charakter partycypacji NGO 

w programowaniu współpracy JST z trzecim sektorem. Pojęcie konsultacji dalekie jest od 

jednoznaczności i to od woli władz lokalnych zależy, jak szeroki będzie udział organizacji 

pozarządowych w tworzeniu programów. W orzecznictwie sądów administracyjnych na 

gruncie przepisów samorządowych o konsultacjach społecznych wskazuje się jedynie, że 

powinny polegać „na rzeczywistym omówieniu z mieszkańcami proponowanych zmian 
                                                        
18
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i zapewnieniu im możliwości wyrażenia w tym przedmiocie opinii”19. Zarazem jednak 

konsultacje mają z definicji charakter niewiążący i nie należy utożsamiać z referendum20. 

Paleta rozwiązań i modeli konsultacji, jakie mają do dyspozycji samorządy jest bardzo 

szeroka. Mieści się w niej zarówno umożliwienie złożenia uwag na piśmie do 

przedstawionego projektu programu współpracy, jak i tworzenie specjalnych zespołów, grup 

dyskusyjnych czy komisji, które opracowują projekt programu. Dominuje jednak formuła 

konsultacji ograniczonych, a często wręcz fasadowych czy pozorowanych. Jak opisują ten 

problem M. Dudkiewicz i G. Makowski: „Przedstawiciele władz samorządowych często 

gotowi są uznać, że podanie do publicznej wiadomości projektu np. programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi (na którego realizację jest już przygotowany budżet) 

i pozostawienie kilku dni na zgłoszenie uwag (które i tak zostaną potem odrzucone, bo mogą 

burzyć logikę dokumentu albo wykraczać poza zaplanowany budżet) oznacza, że dokument 

ten został skonsultowany”21. 

 

Konsultacje programu współpracy JST z NGO: Łódź 

Mocną stroną łódzkiej regulacji dotyczącej konsultacji z NGO jest szeroki wachlarz 

narzędzi konsultacyjnych, obejmujący: 

 protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

z możliwością składania opinii i uwag; 

 forum dyskusyjne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi; 

 przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza możliwego do 

pobrania ze strony internetowej UM Łodzi. 

Zagwarantowano także odpowiednie terminy na przeprowadzenie czynności związanych 

z konsultacjami. Nie mogą się one rozpocząć wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu o zamiarze 

przeprowadzenia konsultacji. Nie mogą trwać krócej niż 14 dni. Wyniki konsultacji 

zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Prezydenta 

Miasta Łodzi, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, są 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Łodzi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 
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 Wyrok NSA z dnia 1 września 2010 r., II OSK 1310/10. 
20
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W jaki sposób zapewnić upowszechnienie najbardziej zaawansowanych modeli 

partycypacji przy tworzeniu programów współpracy? Pewne uszczegółowienie regulacji 

ustawowej wydaje się wskazane, np. w kierunku zaproponowanym w prezydenckim 

projekcie ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu 

terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych 

ustaw, szczególnie w pierwotnej wersji tego projektu. Zawierał on m.in. przykładowe 

wyliczenie form konsultacji, obejmujące konsultacje pisemne, otwarte spotkania 

z mieszkańcami, forum dyskusyjne lub inne aplikacje dedykowane konsultacjom 

zamieszczane na stronach internetowych, powołanie zespołu opiniodawczo-

konsultacyjnego. Przewiduje także możliwość zlecenia przeprowadzenia konsultacji 

podmiotowi niebędącemu jednostką finansów publicznych, w szczególności organizacji 

pozarządowej. Wprowadza także obowiązek respektowania przez organ prowadzący 

konsultacji zasad dostępności, przejrzystości, jawności, równości szans i suwerenności stron, 

jednak projekt, który ostatecznie trafił do Sejmu22 przewiduje już bardziej ograniczone 

zmiany w regulacji konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym. 

Partycypacja jest istotna nie tylko na etapie projektowania programów współpracy, ale 

także monitorowania ich realizacji oraz ewaluacji rezultatów. Na ten temat przepisy 

u.d.p.p.w. już jednak milczą, wymagając jedynie sprawozdania z realizacji programu. Art. 5a 

ust. 4 u.d.p.p.w. wśród obligatoryjnych elementów programu wymienia określenie sposobu 

oceny realizacji programu. Nie wymaga jednak, by ocena ta była przeprowadzana z udziałem 

czy we współpracy z samymi organizacjami pozarządowymi. 

Wydaje się, że funkcję monitorowania i oceny realizacji programów może 

wykonywać gminna (lub powiatowa) rada działalności pożytku publicznego jako organ 

skupiający zarówno przedstawicieli administracji publicznej, jak i sektora pozarządowego. 

Problem jednak w tym, że tworzenie lokalnych rad działalności pożytku publicznego nie jest 

obligatoryjne, nawet jeśli wystąpi o to liczna grupa organizacji pozarządowych. Ponadto 

warto rozważyć obowiązek przeprowadzania każdego roku specjalnej sesji rady gminy 

poświęconej ocenie realizacji programu współpracy, a także szerszej dyskusji na temat zasad 

i jakości współpracy administracji lokalnej z organizacjami pozarządowymi. 

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą występować w wersji 

rocznej i wieloletniej. Z treści art. 5a u.d.p.p.w. wynika, że charakter obligatoryjny ma 
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wyłącznie program roczny. Uchwalenie programu wieloletniego jest fakultatywne, przy czym 

ustawa nie precyzuje, jaki długi może być okres jego obowiązywania. Przez analogię do art. 

5b u.d.p.p.w. można by sugerować, że może to być okres maksymalnie pięcioletni, jednak 

takie ograniczenie nie zostało jednoznacznie sformułowane przez ustawodawcę. Na tle 

regulacji programów wieloletnich rodzi się jednak co najmniej kilka istotnych pytań czy 

wątpliwości: 

1) Czy uchwalenie programu wieloletniego zwalnia z obowiązku uchwalania programów 

rocznych? Innymi słowy, czy program wieloletni zastępuje program roczny? 

2) Czy treść programu wieloletniego powinna odpowiadać wymogom art. 5a ust. 4 

u.d.p.p.w., w szczególności określać wysokość środków planowanych na realizację 

programu? 

3) Czy obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy, o którym mowa 

w art. 5a ust. 3, w przypadku programu wieloletniego występuje wyłącznie po 

zakończeniu ostatniego roku jego obowiązywania czy też dotyczy każdego roku jego 

realizacji? 

 

Po pierwsze, wydaje się, że uchwalenie programu wieloletniego nie eliminuje 

obowiązku uchwalania programów rocznych. Stosując luźną analogię, można program 

wieloletni porównać do wieloletniej prognozy finansowej, której przyjęcie przez daną 

jednostkę samorządu terytorialnego nie zwalnia z obowiązku uchwalania rocznych budżetów 

w okresie objętym prognozą. Poza tym przyjęcie tezy, że uchwalenie programu wieloletniego 

eliminuje obowiązek uchwalania programów rocznych niosłoby za sobą negatywne 

konsekwencje dla partycypacji obywatelskiej w procesie planowania współdziałania 

z organizacjami pozarządowymi. Obligatoryjne konsultacje społeczne projektów programów 

odbywałyby się bowiem co kilka lat, a nie rokrocznie. Oczywiście, nie można wykluczyć, że 

niektóre samorządy wprowadziłyby mechanizmy corocznych, a nawet częstszych konsultacji 

dotyczących postępów w realizacji programu, ale taka praktyka nie byłaby zagwarantowana 

na poziomie ustawowym. Mogłoby się okazać, że niektóre samorządy uchwalają programy 

wieloletnie wyłącznie z przyczyn praktycznych, niezasługujących na poparcie, tj. aby uciec od 

konieczności organizowania corocznych konsultacji. 

Po drugie, nie ma powodu, by program wieloletni różnił się treściowo od programu 

rocznego. Powinien zatem zawierać wszystkie elementy wymagane w art. 5a ust. 4 
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u.d.p.p.w. Może jednak także zawierać informacje o planach i zamierzeniach o charakterze 

strategicznym, obejmującym dłuższy horyzont czasowy. Program wieloletni może stanowić 

swoistą strategię lokalną rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jako taki dopełniać lokalną 

strategię rozwoju. Przyjmowane przez gminy czy powiaty strategie rozwoju nie zawsze 

dotykają bezpośrednio kwestii współdziałania JST z NGO. 

Programy wieloletnie mogą tę lukę wypełniać. Nie ma także przeszkód, by program 

wieloletni umieścić w treści strategii rozwoju gminy. To rozwiązanie – choć niespotykane 

w dotychczasowej praktyce – może sprzyjać spójności lokalnego systemu zarządzania 

strategicznego. Wszak współpraca NGO z JST może pełnić istotną rolę w osiąganiu celów 

rozwojowych i powinna być trwale włączona do polityki rozwoju. Program roczny może 

natomiast służyć jako forma operacjonalizacji programu wieloletniego. Trzeba przy tym 

zastrzec, że między programem wieloletnim i rocznym nie występuje formalna relacja 

hierarchiczna, taka jak między ustawą a rozporządzeniem. Program roczny nie musi 

zachowywać zgodności z programem wieloletnim, ponieważ nie ma charakteru aktu 

wykonawczego względem programu wieloletniego. Oba programy mają jednolity status 

normatywny, w związku z tym rozbieżności w ich treści należy rozstrzygać zgodnie z regułami 

ogólnymi, takimi jak „przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy”, czy „przepis szczególny 

uchyla przepis ogólny”. 

Po trzecie, wydaje się, że obowiązek sprawozdawczy w przypadku programu 

wieloletniego będzie występował corocznie. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 5a ust. 3 

u.d.p.p.w. powinno zawierać informacje zarówno o realizacji programu rocznego, jak 

i programu wieloletniego. Taka wykładnia sprzyja zapewnieniu szerszej kontroli 

obywatelskiej nad realizacją zobowiązań wynikających z programów współpracy. 

 

3.2 Formy i zasady współpracy – umowa cywilnoprawna jako podstawa 

współpracy i dotacja jako forma wsparcia 

Dominującą formą prawną wsparcia trzeciego sektora przez JST jest umowa. Na 

podstawie umowy dokonuje się zlecanie realizacji zadań publicznych (lub wspieranie ich 

realizacji) oraz zawiązanie współpracy w ramach inicjatywy lokalnej. Jakkolwiek zarówno 

proces prowadzący do zawarcia umowy, jak i jej treść podlega ścisłym regulacjom 
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publicznoprawnym, zawarta umowa pozostaje umową cywilnoprawną23. Nie różni się 

istotnie od innych umów zawieranych przez administrację publiczną z podmiotami 

zewnętrznymi, których przedmiotem jest świadczenie usług, realizacja dostaw czy 

prowadzenie robót budowlanych (umowy o udzielenie zamówienia publicznego). Istotna 

różnica polega natomiast na wprowadzeniu do cywilnoprawnych umów z organizacjami 

pozarządowymi istotnego elementu z porządku publicznoprawnego, tj. udzielenia wsparcia 

finansowego w formie dotacji, która nie stanowi cywilnoprawnego wynagrodzenia, ale jest 

formą finansowania realizacji zadań publicznych podlegającą ścisłej regulacji prawa finansów 

publicznych. 

 

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego 

 

Co istotne, za sprawą dużej nowelizacji u.d.p.p.w. z 2010 r.24 ujednolicono procedurę 

kontraktowania zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych poprzez objęcie 

licznych regulacji „branżowych” procedurą uregulowaną w u.d.p.p.w. Procedura ta nie ma 

jednak wciąż zastosowania m.in. w przypadku przekazania prowadzenia szkoły 

samorządowej podmiotowi niepublicznemu w trybie ustawy o systemie oświaty. Najczęściej 

podmiotem przejmującym są organizacje pozarządowe25. 

Przedmiotem pewnych wątpliwości pozostaje samo rozgraniczenie powierzenia 

i wspierania realizacji zadania publicznego. Wykładnia przepisów u.d.p.p.w. prowadzi do 

wniosku, że w ramach powierzenia JST powinno zagwarantować NGO całość środków na 

realizację przedsięwzięcia. Powierzenie przypomina w związku z tym udzielenie zamówienia 

publicznego, gdzie obowiązkiem zamawiającego jest zapewnić 100 procent kosztów realizacji 

zamówienia. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, gdy mimo zastosowania procedury 

powierzenia, wymaga się od organizacji wniesienia wkładu własnego, niekoniecznie 

finansowego, ale przynajmniej rzeczowego czy w postaci nakładu pracy. Zdecydowanie 

preferowaną przez JST formułą kontraktowania jest jednak wspierania realizacji zadania 

publicznego, gdzie wkład własny jest obligatoryjny. Według sprawozdania z realizacji 
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25

 Szerzej zob. D. Sześciło, O wątpliwościach wokół powierzania prowadzenia szkół samorządowych, „Samorząd 
Terytorialny” 2014, nr 3. 



 26 

u.d.p.p.w. przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za rok 2010 urzędy 

administracji samorządowej ogłosiły 1 804 konkursów w formie powierzania i 5 580 

konkursów w formie wspierania 26 . Należy w naszej ocenie rozważyć, czy dalsze 

utrzymywanie dwóch form kontraktowania jest zasadne. 

Procedura prowadząca do zawarcia umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji 

zadania publicznego została uregulowana w sposób bardziej elastyczny niż w przepisach 

z zakresu zamówień publicznych. Organizatorowi otwartego konkursu ofert przysługuje 

szeroka autonomia zwłaszcza w kwestii kryteriów wyboru ofert. Za ograniczoną, ramową 

regulacją przemawiały obawy przed nadmierną formalizacją i biurokratyzacją współpracy 

między JST i NGO. Z drugiej strony, co potwierdzają także niektórzy samorządowcy, to 

właśnie brak szczegółowej i precyzyjnej regulacji może stanowić barierę współdziałania. 

Wymaga bowiem samodzielnego rozstrzygania pewnych kwestii, niekiedy wręcz 

eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami, co naturalnie zwiększa ryzyko prawne. 

W sytuacji, gdy organy nadzoru nad JST kontrolują ich działalności wyłącznie pod kątem 

legalności a nie efektywności (rezultatów), to realizacja zadań w sposób zgodny z prawem 

jest priorytetem władz lokalnych. Ten cel osiąga się łatwiej, jeżeli ustawodawca 

wyczerpująco, krok po kroku, objaśnia reguły postępowania w określonej sprawie. 

Ewolucja procedury kontraktowania u.d.p.p.w. zdaje się potwierdzać takie 

rozumowanie, ponieważ – szczególnie po wspomnianej nowelizacji z 2010 r. – zmierza ona 

w stronę bardziej precyzyjnej i rozbudowanej regulacji. Upodabnia się w ten sposób do 

przepisów o zamówieniach publicznych. Z ideą elastycznej regulacji procedury konkursowej 

kontrastuje w szczególności określenie w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy o powierzenie 

czy wspieranie realizacji zadania publicznego. 

Zasadniczym elementem umowy w sprawie kontraktowania zadań publicznych jest 

zobowiązanie podmiotu publicznego do przekazania wyłonionemu NGO dotacji na realizację 

zadania publicznego. Otrzymując dotację, a nie wynagrodzenie jak w typowej umowie 

cywilnoprawnej, NGO wchodzi w reżim odpowiedzialności administracyjnej wynikającej 

z faktu, że dotacja jest instytucją prawa finansów publicznych. Pomimo formalnie 

cywilnoprawnego charakteru umowy o realizację zadania publicznego, w jej najistotniejszym 
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elemencie przechodzimy do sfery prawa administracyjnego, gdzie nie występuje 

cywilnoprawna równość stron, a organ dysponuje kompetencją do jednostronnego 

regulowania sytuacji prawnej jednostki. W praktyce oznacza to przede wszystkim, że organ 

dotujący może w trybie decyzji administracyjnej zażądać zwrotu dotacji wykorzystanej, jego 

zdaniem, niezgodnie z przeznaczeniem. Nie musi dochodzić tego przed sądem cywilnym, jak 

w przypadku zwykłego wynagrodzenia. Ponadto zastosowanie formuły finansowania poprzez 

dotację powoduje także objęcie zleceniobiorcy reżimem odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w przypadku wydatkowania dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem, nierozliczenie jej w terminie lub niedokonanie w terminie zwrotu dotacji 

w należnej wysokości 27 . Jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia interesów 

samorządu (ułatwia egzekwowanie odpowiedzialności względem kontraktora), ale dla NGO-

strony umowy kreuje ryzyko związane z nierównowagą stron. Dotacja może być w takiej 

sytuacji czynnikiem odstraszającym niektóre organizacje od sięgania po wsparcie finansowe 

ze strony organów administracji publicznej. 

 

Fundusz wkładów własnych 

W zdecydowanej większości przypadków dotacja z JST jest głównym instrumentem 

finansowania realizacji przez NGO określonych zadań publicznych. W niektórych 

samorządach (Słupsk, Warszawa, Szczecin) praktykuje się jednak organizowanie 

otwartych konkursów ofert, których przedmiotem jest wsparcie realizacji zadania 

publicznego przez NGO poprzez sfinansowanie wkładu własnego do projektu 

dofinansowanego ze środków zewnętrznych, np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

(fundusze wkładów własnych). Warunkiem udzielenia wsparcia jest przede wszystkim 

zakres przedmiotowy projektu mieszczący się w katalogu zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 u.d.p.p.w. Konkursy w ramach funduszy wkładów własnych 

organizuje się ad hoc, tzn. wówczas gdy dana organizacja otrzyma dofinansowanie 

zewnętrzne, które powiązane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego. 

Praktyka została przyjęta bez zastrzeżeń przez regionalne izby obrachunkowe i zasługuje 

na upowszechnienie również dlatego, że promuje swoistą synergię, a także stanowi dla 

                                                        
27

 Art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
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lokalnych organizacji pozarządowych motywator do poszukiwania zewnętrznych (poza 

budżetem JST) źródeł finansowania swoich działań. 

Interesującą odmianą funduszu wkładów własnych jest Fundusz Inicjatyw Społecznych 

zarządzany przez miasto Łódź we współpracy z UNDP i Łódzką Federacją Organizacji 

Pozarządowych. ŁFOP (a wcześniej UNDP) ze środków od prywatnego biznesu organizuje 

konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację określonych zadań. Organizacje 

wyłonione w konkursie uzyskują promesę finansowania projektu, po czym startują 

w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi na podstawie przepisów u.d.p.p.w. 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez zapewnienie 

organizacji wkładu własnego finansowego do projektu, który został przyjęty w ramach 

pierwszego konkursu. Mamy tu zatem do czynienia z mechanizmem bardzo zbliżonym do 

funduszu wkładów własnych, ale ograniczonego do wsparcia projektów finansowego ze 

ściśle określonego źródła. 

 

Umowy zawierane w następstwie otwartego konkursu ofert muszą wskazywać okres 

ich obowiązywania – nie jest dopuszczalne zawieranie umów na czas nieokreślony. Przepisy 

u.d.p.p.w. umożliwiają zawieranie umów maksymalnie pięcioletnich (art. 16 ust. 3 

u.d.p.p.w.), jednak w praktyce do rzadkości należą umowy dłuższe niż dwu- lub trzyletnie. 

Umowy wieloletnie przynoszą organizacji korzyść przede wszystkim w postaci 

ustabilizowania sytuacji finansowej. Umożliwia planowanie rozwoju czy zbudowanie stałego 

zespołu. Z punktu widzenia administracji publicznej umowa wieloletnia pozwala ograniczyć 

koszty transakcyjne związane z procedurą otwartego konkursu ofert. Umożliwia także 

zbudowanie realnego partnerstwa JST – NGO, o którym trudno mówić w przypadku 

współpracy trwającej zaledwie kilka miesięcy. W ramach długofalowego partnerstwa łatwiej 

jest osiągnąć wspólne rozumienie problemów, wypracować skuteczne metody komunikacji 

i wymiany informacji, zbudować zaufanie między partnerami. Wreszcie, umowa wieloletnia 

wydaje się idealnie skrojona na potrzeby bardziej zaawansowanych, strategicznych 

projektów, których celem będzie rozwiązywanie problemów o szerszym zakresie i większym 

stopniu złożoności. 

W praktyce jednak umowy wieloletnie – co potwierdzają wywiady z przedstawicielami 

JST – są stosowane znacznie rzadziej niż umowy kilkumiesięczne czy jednoroczne. Badania 

przeprowadzone w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego wskazały, że 
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tylko 5 z 25 badanych gmin stosowało kontraktowanie zadań publicznych na rzecz NGO 

w oparciu o umowy wieloletnie28. Autorzy tego badania wskazują jednocześnie, że barierą 

stosowania umów wieloletnich jest przede wszystkim konieczność rozliczania środków z tych 

umów w ramach roku budżetowego. Podobne wyniki przyniosło badanie współpracy JST 

z NGO w województwie dolnośląskim29. 

Zasady prawa finansów publicznych istotnie ograniczają potencjał wykorzystywania 

umów wieloletnich. Jak wyjaśnia M. Bitner, prezentując orzecznictwo Głównej Komisji 

Orzekającej (organ orzekający w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych): 

„z przepisu art. 16 ust. 3 u.d.p.p.w. nie można wyprowadzać wniosku o uchyleniu zasady 

roczności dotacji. Jakkolwiek więc art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie dopuszcza możliwość zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego na 

okres przekraczający rok budżetowy, nie oznacza to, że także na taki sam okres może być 

zawarta umowa o dotację. Zawarcie umowy o wykonanie zadania publicznego na okres 

przekraczający rok budżetowy nie oznacza zawarcia umowy o dotację na taki sam okres. Nie 

jest także do zaakceptowania pogląd, którego konsekwencją jest przyjęcie tezy, że 

w przypadku umów wieloletnich zasada roczności dotacji sprowadzałaby się do wypłacania 

kolejnych części dotacji w kolejnych latach z obowiązkiem wykorzystania kwoty dotacji 

przypadającej na dany rok do końca roku budżetowego. Zdaniem Głównej Komisji 

Orzekającej, przewidziana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

możliwość zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy nie oznacza, że 

automatycznie stworzona została możliwość zawierania w ten sam sposób umów o dotację. 

Powierzenie wykonywania zadania i przyznanie dotacji są w istocie odrębnymi zdarzeniami 

prawnymi, które – choć funkcjonalnie powiązane – podlegają ocenie właściwej ze względu 

na istotę danej czynności. Nie można zatem uznać, że umowa o wykonanie zadania 

publicznego to de facto umowa o dotację30”. 

W rezultacie zatem, wynikająca z prawa finansów publicznych zasada roczności dotacji 

zachowuje prymat nad możliwością zawierania umów wieloletnich z organizacjami 

                                                        
28

 T. Schimanek, K. Margol, Raport z badania dotyczącego stanu współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 
w zakresie kontraktacji zadań publicznych, Centrum Doradcze Programów Pomocowych w Nidzicy, 2013. 
29

 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Monitoring współpracy administracji samorządowej 
z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w 2012 roku, Wrocław 2013. 
30

 M. Bitner, P. Kubicki, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje przekazywania zadań publicznych w procesie 
podejmowania decyzji o zleceniu, online: www.zlecaniezadan.pl/files/11._ekspertyza_ekon_spo__Bitner.pdf 
[dostęp: 2.05.2014]. 

http://www.zlecaniezadan.pl/files/11._ekspertyza_ekon_spo__Bitner.pdf
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pozarządowymi w sprawie realizacji zadań publicznych – umowy takie można zawierać, ale 

jeden z najistotniejszych ich elementów, tj. zobowiązanie do przekazania dotacji ma 

charakter roczny. Zasada roczności dotacji oznacza także, że dotacje muszą być rozliczane 

w cyklu rocznym, bez względu na to, czy umowa ma charakter roczny czy wieloletni. 

Zmiana tego stanu byłaby możliwa poprzez zmianę charakteru wsparcia udzielanego 

w ramach umowy o realizację zadania publicznego – z dotacji na zobowiązanie o charakterze 

cywilnoprawnym, takie jak np. wynikające z wieloletnich umów o partnerstwie publiczno-

prywatnym. Trudno natomiast spodziewać się wprowadzenia na potrzeby umów o realizację 

zadania publicznego wyjątku od zasady roczności budżetu i dotacji. 

Do najczęstszych problemów identyfikowanych przez JST i RIO w zakresie 

wykorzystywania dotacji można zaliczyć opóźnienia w sprawozdawczości, a także 

wykorzystywanie dotacji nie w pełni zgodnie z ofertą i umową na realizację zadania. Chodzi 

np. o sytuacje, kiedy w ramach dotacji realizuje się wybranie zadania ponad wyznaczony 

w umowie zakres, pomijając przy tym wykonanie innych zadań. Ponadto, z perspektywy RIO 

dostrzegalne są następujące typy nieprawidłowości: 

 przyjmowanie ofert, które nie zawierają wszystkich wymaganych elementów; 

 przedkładanie kopii nieaktualnego odpisu z KRS, składanie dokumentów według starych 

wzorów; 

 niepodanie wszystkich informacji wymaganych wzorem, np. niezamieszczenie 

w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zasadach przyznawania dotacji 

oraz o terminie wyboru ofert; 

 nieprzewidywanie w ogłoszeniach o konkursie możliwości uzupełniania brakujących 

dokumentów; 

 brak przedkładania Radzie i ogłaszania w BIPie sprawozdania z realizacji programu 

współpracy; 

 zawieranie umów zawierających istotne braki, np. brak kary umownej; 

 zawarcie umowy przed rozstrzygnięciem konkursu; 

 w ramach rozliczania: 

- przedkładanie rachunków i faktur bez pieczątek lub informacji o przeznaczeniu 

zakupionych towarów/usług; 

- przyjmowanie w rozliczeniu wydatków, które nie były ujęte w umowie; 

- rozliczanie wydatków poniesionych w okresie nieobjętym umową; 
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- niesprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym sprawozdań 

z wykorzystania dotacji przedkładanych przez organizacje pozarządowe; 

- nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu; 

- niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji; 

- sfinansowanie zadania dotowanego ze środków własnych w wysokości niezgodnej 

z postanowieniami umowy; 

- niezwracanie do budżetu JST dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. 

 

Generalnie można uznać, że kontraktowanie zadań publicznych nie jest obecnie 

źródłem rozległych nieprawidłowości. Powyższe przykłady dokumentują raczej 

niedociągnięcia mniejszej wagi, które nie mają drastycznego wpływu na zakres i jakość 

współpracy administracji lokalnej z organizacjami pozarządowymi. Wydaje się, że relatywnie 

długi okres funkcjonowania u.d.p.p.w., nawet mimo istotnych zmian w procedurach 

konkursowych, zaowocował wypracowaniem trwałych i sprawdzonych metod prowadzenia 

postępowań. Z drugiej strony, należy pamiętać, że w ramach otwartych konkursów ofert – 

inaczej niż w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – oferentom nie 

przysługuje środek zaskarżenia rozstrzygnięć organizatora konkursu w postaci odwołania, 

protestu czy skargi do sądu. W tej sytuacji trudniej jest o wychwycenie wszystkich 

nieprawidłowości w procedurach konkursowych. Docelowo należy ten problem rozwiązać 

zgodnie z ogólnymi standardami „prawa do dobrej administracji”, przyznając uczestnikom 

postępowań konkursowych co najmniej uprawnienie do zaskarżania ich rozstrzygnięć. 

Na ważny problem praktyczny zwrócił uwagę przedstawiciel miasta Słupsk. Dotacje na 

rzecz NGO, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, nie są wyłączone spod 

tzw. zajęcia komorniczego. Jeżeli zatem dotację otrzymuje organizacja, która jednocześnie 

z tytułu innych działań podlega egzekucji komorniczej, zdarza się, że dotację przekazaną 

organizacji zajmuje komornik uniemożliwiając realizację zadań, na które przyznana została 

dotacja. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być nowelizacja regulacji postępowania 

cywilnego wyłączająca dotacje przekazane NGO w związku z umową na realizację zadania 

publicznego spod zajęcia komorniczego. 
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Regranting 

 

Dotacja może być źródłem jeszcze poważniejszych problemów w przypadku 

zastosowania przez NGO realizujące umowę formuły zlecenia realizacji zadania publicznego 

wybranym przez siebie podmiotom (art. 16 ust. 7 u.d.p.p.w.). Rozwiązanie to bywa określane 

jako forma regrantingu, aczkolwiek wykazuje także pewne podobieństwa do 

podwykonawstwa uregulowanego w przepisach o zamówieniach publicznych czy formuły 

zadań zleconych występującej w relacji rząd – samorząd. 

Zasadniczy problem przy tak zdefiniowanym regrantingu to zakres odpowiedzialności 

operatora (głównego beneficjenta dotacji) za działania podmiotów, którym zlecił realizację 

zadania publicznego powierzonego mu w umowie z JST. Należy się zgodzić ze stanowiskiem 

MPiPS, że: „Odpowiedzialność przed organem administracji publicznej za prawidłową 

realizację zadania publicznego ponosi podmiot, któremu ten organ zlecił zadanie (nie zaś 

organizacje, którym podmiot wykonujący zadanie przekazał środki w ramach regrantingu)31”. 

Dotyczy to również odpowiedzialności w zakresie dyscypliny finansów publicznych 

związanej z nieprawidłowościami przy wykorzystaniu dotacji przez wybranych 

„podwykonawców”. Stroną umowy dotacyjnej jest wyłącznie operator i nie może on w żaden 

sposób przenieść odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na 

podmioty, które zaangażował do realizacji zadania. W stosunku do nich operatorowi 

przysługują jedynie narzędzia odpowiedzialności kontraktowej (cywilnoprawnej), które są 

równie skuteczne jak odpowiedzialność administracyjna. W efekcie, organizacja podejmująca 

się roli operatora musi być świadoma ryzyka prawnego z tym związanego. Nie musi się ono 

przełożyć na negatywne konsekwencje dla operatora, ale brak szczególnej regulacji pozycji 

prawnej operatora może być czynnikiem rzutującym na gotowość organizacji do pełnienia tej 

roli. 

W kontekście tzw. regrantingu można także mówić o innych niedoskonałościach 

regulacji. Zwraca uwagę brak jasności co do swobody organizacji – beneficjenta dotacji 

w kwestii zastosowania regrantingu. MPiPS w cytowanym już piśmie stoi na stanowisku, że 

„Intencja powierzenia części zadania innym organizacjom powinna być organowi znana na 

etapie składania oferty oraz, w konsekwencji, zostać określona w umowie. Interpretacja 
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 Pismo z VI 2010 r. do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, DPP-I-0212-44/MŻ/10, s. 2. 
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pozostawiająca decyzję o zastosowaniu regrantingu w wyłącznej gestii organizacji 

realizującej zlecone zadanie publiczne byłaby sprzeczna z zakazem rozszerzającego 

stosowania wyjątków oraz powodowałaby, że art. 16 ust. 4 byłby de facto przepisem 

pustym 32 ”. W naszej opinii z przepisów u.d.p.p.w. nie wynika nawet obowiązek 

powiadomienia o zamiarze podzlecenia pewnych zadań, choć wprowadzono go do wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego33. Przeciwne stanowisko stanowiłoby pozbawione 

podstawy prawnej ograniczenie uprawnień wynikających bezpośrednio z ustawy. 

Ponadto pewne niejasności wzbudza obowiązek zapewnienia przy wyborze 

podwykonawców zlecenia uczciwej konkurencji i jawności. Precyzyjny zakres obowiązków 

wynikających z tych zasad jest trudny do ustalenia, a przecież ich naruszenie może być nawet 

podstawą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez operatora 

dotacji. Uważamy, że wymogów tych nie należy interpretować jako obowiązku stosowania 

procedury wyłaniania podwykonawców analogicznej do otwartego konkursu ofert. Powinna 

to być jednak procedura zbliżona, a przynajmniej w podobnym stopniu konkurencyjna. Nie 

spełni tego wymogu skierowanie przez operatora zapytania ofertowego wysłanego do 

jednego potencjalnego wykonawcy. Wśród sugerowanych rozwiązań można wskazać 

w szczególności: 

1) Aukcję lub przetarg uregulowane w kodeksie cywilnym – przepisy k.c. wymagają, by 

w przypadku wyłaniania kontrahenta w drodze aukcji lub przetargu, organizator 

opublikował ogłoszenie o przetargu lub aukcji, w którym określa się czas, miejsce, 

przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych 

warunków. Przepisy k.c. precyzują również zasady związania ofertą złożoną w trakcie 

aukcji lub przetargu, a także przesłanki unieważnienia umowy zawartej w tym trybie. 

2) Negocjacje, o których mowa również w przepisach k.c. – zgodnie z art. 72 k.c. jeżeli 

strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje 

zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były 

przedmiotem negocjacji. Operator może przedstawić uczestnikom negocjacji 

(oferentom) bardziej szczegółowe zasady ich prowadzenia, zapewniając przy tym 

warunki uczciwej konkurencji między wszystkimi uczestnikami. 
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 Ibidem, s. 1. 
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 Szerszą argumentację przedstawiam w: D. Sześciło, Regranting przy powierzaniu realizacji zadań publicznych 
organizacji pozarządowej – pułapki prawne, „Trzeci Sektor” 2014, nr 31. 
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3) Tryby uregulowane w p.z.p. – wykluczyć raczej należy zastosowanie trybu analogicznego 

dla zamówień z wolnej ręki, ponieważ nie jest to tryb konkurencyjny (polega na 

prowadzeniu przez zamawiającego negocjacji tylko z jednym, wybranym w sposób 

arbitralny oferentem). Dopuszczalne wydają się natomiast w szczególności przetarg 

nieograniczony i negocjacje z ogłoszeniem, a także dialog konkurencyjny (po publicznym 

ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami 

dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert). 

 

Ponadto wymóg jawności dotyczy – jak się wydaje – nie tylko procedury wyboru 

podwykonawców, ale także zasad współpracy z wybranym podmiotem. Obowiązek ten 

wypełni w szczególności publikacja głównych elementów umowy z wybranym podmiotem 

(np. na stronie internetowej organizacji lub w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli takowy 

prowadzi), m.in. zakresu powierzonych mu zadań czy wysokości środków przekazanych na 

ten cel z dotacji. 

 

Małe granty 

 

Mniejsze problemy wiążą się natomiast z przyznawaniem tzw. małych grantów, czyli 

dotowanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (art. 19a u.d.p.p.w.). 

Badania prowadzone np. w województwie dolnośląskim potwierdziły, że jest to tryb 

stosunkowo popularny w samorządach34. Zasadnicza różnica w stosunku do opisanej wyżej, 

podstawowej procedury kontraktowania realizacji zadań publicznych polega na odstąpieniu 

od konkursowego trybu przyznawania dotacji oraz wprowadzeniu limitu kwotowego grantu 

(10 000 zł) oraz czasowego realizacji zadań (nie dłużej niż 90 dni). Ponadto przyznanie 

małego grantu jest dopuszczalne tylko na wniosek organizacji pozarządowej – nie jest 

możliwe z inicjatywy własnej organu administracji samorządowej. 

Trudno znaleźć w regulacji małych grantów istotne luki czy niejasności, które 

stanowiłyby barierę upowszechniania tego rozwiązania. Pewne problemy interpretacyjne 

stwarza – zdaniem niektórych przedstawicieli JST – jedynie art. 19a ust. 7 u.d.p.p.w., zgodnie 

z którym: „Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki 

                                                        
34

 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Monitoring współpracy administracji samorządowej 
z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w 2012 roku, Wrocław 2013. 
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samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1 (w trybie pozakonkursowym – 

przyp. aut.), nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe”. Pojawia się wątpliwość, czy do 

sumy planowanych dotacji, na podstawie której ustala się limit wysokości małych grantów, 

należy wliczać wyłącznie dotacje przyznane w ramach otwartych konkursów ofert, czy też 

należy uwzględniać również wartość dotacji przekazywanych na podstawie art. 221 u.f.p. czy 

nawet dotacji przekazywanych szkołom prowadzonym przez organizacje pozarządowe na 

podstawie ustawy o systemie oświaty. 

Można się także zastanawiać, czy w przypadku małych grantów nie należałoby 

opracować uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego zamiast posługiwania 

się wzorem oferty opracowanym na potrzeby otwartych konkursów ofert. Konsekwentnie, 

również sprawozdawczość w przypadku małych grantów powinna zostać uproszczona. 

Obecnie nawet uzyskanie dotacji o wartości kilku tys. złotych wymaga posłużenia się tym 

samym formularzem ofertowym, co w przypadku kontraktowania zadań o wartości kilkuset 

tys. złotych. Może to zniechęcać, szczególnie najmniejsze organizacje, do składania ofert 

realizacji zadań w tej formule. 

Można także rozważyć zobowiązanie władz gmin do upoważniania organów jednostek 

pomocniczych do rozdysponowywania środków w ramach małych grantów, o ile oczywiście 

w danej gminie funkcjonują jednostki pomocnicze (dzielnice, sołectwa, osiedla). Wydaje się, 

że środki w ramach małych grantów, szczególnie w większych gminach miejskich mogą być 

efektywniej wydatkowane właśnie na najniższym poziomie lokalnej administracji. 

Przekazanie małych grantów do dyspozycji dzielnic czy sołectw może stanowić także kolejny 

– po funduszu sołeckim – krok w stronę upodmiotowienia jednostek pomocniczych. 

 

 

Inicjatywa lokalna 

 

Inicjatywa lokalna polega na realizacji określonych zadań na wniosek grupy 

mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (przeważnie gminy) i z ich udziałem. 

Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub bezpośrednio mogą się zwrócić 

do władz lokalnych o realizację określonego zadania publicznego, np. remontu dróg, 

chodników, placów zabaw, parków czy innych przestrzeni publicznych. Inicjatywa lokalna 
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może dotyczyć również działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy nakierowanych 

na ochronę przyrody lub ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Organy stanowiące samorządów (szczególnie rady gmin) powinny określić szczegółowe 

zasady oceny wniosków. Na podstawie tych reguł organy wykonawcze decydują o wsparciu 

konkretnych inicjatyw i zawierają umowy z wnioskodawcami. Istotnym elementem takich 

umów jest zobowiązanie wnioskodawcy do wkładu własnego, który może przybrać formę 

dofinansowania, ale także może przewidywać pracę społeczną. Ważną zaletą inicjatywy jest 

jej odformalizowanie. Jakkolwiek wymagany jest pisemny wniosek o wsparcie inicjatywy, to 

jego złożenie nie wymaga powołania stowarzyszenia czy innej organizacji. Wystarczy wola 

grupy osób zainteresowanych działaniem na rzecz „mikrowspólnoty”, którą mogą być 

mieszkańcy jednego osiedla, ulicy czy nawet bloku. Również na etapie tworzenia 

harmonogramów i kosztorysów władze samorządowe mają ustawowy obowiązek wspierania 

inicjatorów i współdziałania z nimi. 

Inicjatywa lokalna jest innowacyjnym narzędziem odzwierciedlającym zarazem 

koncepcję współzarządzania (governance), ponieważ wyraźnie akcentuje potrzebę 

współdziałania między administracją a społeczeństwem obywatelskim, a także 

„wymieszanie” zasobów publicznych i prywatnych w celu realizacji zbiorowych potrzeb. 

Stoimy w związku z tym na stanowisku, że inicjatywa lokalna może wyznaczać kierunek 

transformacji całego systemu współdziałania JST z NGO od typowego kontraktowania 

(outsourcingu usług publicznych na rzecz NGO) w stronę współzarządzania publicznego 

i realnej współodpowiedzialności pierwszego i trzeciego sektora za realizację zadań 

publicznych. 

W obecnej formie inicjatywa lokalna jest wyłącznie uzupełnieniem systemu 

kontraktowania. Docelowo jednak należy dążyć do przeniesienia tej filozofii współpracy JST 

z NGO na inne sfery. Musi to być oczywiście proces rozłożony w czasie, ponieważ wymaga 

zwiększania potencjału finansowego i organizacyjnego trzeciego sektora, a także większego 

rozumienia na czym polega współzarządzanie. Od wielu lat funkcjonujemy w kulturze 

kontraktowania, gdzie podział sfer odpowiedzialności jest jasny – administracja zamawia 

pewne usługi czy zadania do realizacji i płaci za ich wykonanie (przy ewentualnym wkładzie 

własnym realizatora). W koncepcji współzarządzania akcentuje się natomiast partnerskie 

współdziałanie, ale także współodpowiedzialność. 
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Inicjatywa lokalna napotyka ograniczenia wynikające z braku aktywności niektórych 

samorządów. Mają one problemy nawet z realizacją podstawowego obowiązku ustawowego, 

jakim jest przyjęcie uchwały określającej warunki realizacji inicjatyw lokalnych w danej JST. 

Według monitoringu przeprowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego w 2013 r. na 

losowej próbie 144 gmin ze wszystkich województw, tylko w 29 gminach wprowadzono 

odpowiednią regulację dotyczącą inicjatywy lokalnej. W Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem 

i Małopolsce żadna z wylosowanych do monitoringu gmin nie wprowadziła odpowiednich 

regulacji35. 

Na poziomie regulacji ustawowej wątpliwości budzi natomiast zakres podmiotowy 

inicjatywy lokalnej, tj. na których szczeblach samorządu terytorialnego ten instrument może 

i powinien być stosowany. Literalna wykładnia art. 19b ust. 1 u.d.p.p.w. wskazywałaby, że 

inicjatywa może być realizowana zarówno na poziomie gmin, jak i powiatów oraz 

województw. Z drugiej jednak strony, pojęcie inicjatywy lokalnej wskazuje na działania 

i zadania o charakterze wyłącznie lokalnym, co wykluczałoby stosowanie tego instrumentu 

na poziomie samorządu województwa jako instytucji samorządu regionalnego, 

odpowiedzialnego za sprawy publiczne o znaczeniu ponadlokalnym. W praktyce okazuje się, 

że jedynie sejmik województwa małopolskiego przyjął uchwałę określającą warunki realizacji 

inicjatywy lokalnej finansowanej ze środków samorządu regionalnego36. 

Inna bariera upowszechnienia inicjatywy lokalnej – przywoływana przez przedstawicieli 

JST – to „konkurencja” praktyk i metod współdziałania, które choć formalnie nie są 

traktowane jako inicjatywa lokalna, ale opierają na tym samym schemacie działania. Jednym 

z najważniejszych przykładów takiej współpracy są umowy cywilnoprawne zawierane przez 

zainteresowanych mieszkańców z gminą w sprawie remontu dróg lokalnych. Na ich 

podstawie mieszkańcy wnoszą wkład finansowy na pokrycie najczęściej połowy kosztów 

inwestycji, a gmina dokładając pozostałą część realizuje projekt. Jest to praktyka na tyle 

utrwalona, że trudno oczekiwać jej wyparcia przez inicjatywę lokalną. Innym konkurentem 

inicjatywy lokalnej staje się coraz popularniejszy budżet obywatelski (partycypacyjny), 

który obejmuje z reguły projekty o profilu bardzo zbliżonym do inicjatywy lokalnej (remonty 

czy rozbudowa małej infrastruktury, imprezy kulturalne czy sportowe), a jednocześnie nie 

wymaga od mieszkańców wkładu własnego w postaci pracy czy innych świadczeń. W jednej 

                                                        
35

 www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/nasz-badania/co-z-ta-inicjatywa-lokalna [dostęp: 10.04.2014]. 
36

 Uchwała Nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. 

http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/nasz-badania/co-z-ta-inicjatywa-lokalna/
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z badanych JST przedstawiciel samorządu zasugerował nawet, że spadek środków 

zarezerwowanych w budżecie na 2014 r. na inicjatywę lokalną było właśnie efektem 

wprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Trudno w tej sytuacji się dziwić, że – co potwierdzają rozmowy z przedstawicielami JST 

– zainteresowanie inicjatywą lokalną jest obecnie niewielkie. Nie wydaje się natomiast, by 

barierą upowszechnienia inicjatywy była wadliwa czy niejasna regulacja. Jest ona dużo 

bardziej elastyczna niż w przypadku kontraktowania. Ponadto nie przewiduje się 

przekazywania wnioskodawcom dotacji, a zatem nie występuje po ich stronie ryzyko 

związane z odpowiedzialnością za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Mamy tu zatem do czynienia ze szczególnie korzystnym rozkładem ryzyka pomiędzy 

partnerów. 

 

Dotacja inwestycyjna 

 

Stosownie do art. 221 ust. 1 u.f.p. organizacjom pozarządowym przysługuje prawo 

ubiegania się o dotacje celowe z budżetu JST na cele publiczne związane z realizacją zadań 

tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 

Przepis ten reguluje zatem przyznawanie tzw. dotacji inwestycyjnych. Nie precyzuje jednak 

samego pojęcia inwestycji, co w praktyce wywołało pewne kontrowersje. Wedle wyjaśnień 

Ministerstwa Finansów (MF): „Pojęcie inwestycji, o których mowa w ww. art. 221 ustawy 

o finansach publicznych, należy interpretować szeroko, tj. powinno ono obejmować zarówno 

zakup/wybudowanie obiektu budowlanego, jak i zakup środków trwałych (zakup 

inwestycyjny), analogicznie jak ma to miejsce w przypadku inwestycji w zakresie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, których koszty realizacji dofinansowane 

są poprzez dotacje celowe udzielane z budżetu państwa37”. 

MF definiuje zatem pojęcie inwestycji na gruncie art. 221 ust. 1, posiłkując się analogią 

do definicji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa38. Należy jednak 

zastrzec, że wyjaśnienia MF nie mają charakteru wiążącego, szczególnie względem 

                                                        
37

 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację 
nr 16144 w sprawie możliwości zakupu środków trwałych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji 
samorządowych, Warszawa, dnia 18 czerwca 2010 r. 
38

 Dz.U. Nr 120, poz. 831. 



 39 

Regionalnych Izb Obrachunkowych. Docelowo należy zatem wprowadzić w art. 221 u.f.p. 

wyraźne odesłanie do przywołanego rozporządzenia definiującego pojęcie inwestycji na 

potrzeby dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów nie 

planuje jednak zmian w treści art. 221 u.f.p., uznając dotychczasową regulację za 

wyczerpującą. 

 

Pożyczki, poręczenia i gwarancje 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 8 u.d.p.p.w., jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 

organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji i poręczeń na realizację zadań w sferze 

pożytku publicznego. U.d.p.p.w. – przeciwnie niż w przypadku innych form współpracy – nie 

reguluje trybu i zasad udzielania wsparcia w tych formach, pozostawiając to zagadnienie do 

regulacji przepisom odrębnym. Oznacza to w praktyce poddanie tej kwestii reżimowi prawa 

finansów publicznych. 

Zgodnie z art. 94 u.f.p. łączna kwota poręczeń i gwarancji musi zostać wskazana 

w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten milczy na temat 

limitu wysokości pożyczek, ale w tej kwestii rozstrzygające znaczenie ma art. 18 ust. 2 pkt 9 

lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję 

do ustalania maksymalnej wysokości udzielanych w danym roku budżetowym pożyczek. 

Przepis ten zarazem nie wskazuje, że limit taki ma zostać określony w uchwale budżetowej, 

co sugeruje, że powinien on zostać umieszczony w odrębnej uchwale. Czynności prawne 

w zakresie udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji dokonuje organ wykonawczy 

samorządu, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku powiatu konieczna jest 

reprezentacja w składzie dwóch członków zarządu powiatu (art. 262 u.f.p.). Jakkolwiek 

przepisy tego wprost nie wymagają, w praktyce niektóre samorządy przyjmują regulaminy 

udzielania pożyczek, poręczeń czy gwarancji, które określają tryb i zasady udzielania 

wsparcia w tych formach. 

Na tym tle wynikły w praktyce pewne wątpliwości co do podziału kompetencji między 

organami wykonawczymi i stanowiącymi JST. W niektórych samorządach przyjęła się 

praktyka uchwalania regulaminów udzielania pożyczek, poręczeń czy gwarancji przez rady 

gmin. Rozwiązanie to zostało zakwestionowane m.in. przez Kolegium Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Bydgoszczy. W uchwale z dnia 27 kwietnia 2012 r.39 RIO stwierdziło 

jednoznacznie, że do kompetencji rady gminy należy wyłącznie ustalenie maksymalnej 

wysokości udzielanych pożyczek, a nie określanie zasad i trybu ich udzielania. Ta kwestia 

należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Trafne stanowisko RIO nie powinno być traktowane jako czynnik zniechęcający do 

regulowania zasad i trybu udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji. Taka regulacja, wobec 

braku szczegółowych procedur ustawowych, może odegrać istotną rolę w promowaniu tych 

instrumentów wsparcia NGO i zwiększaniu świadomości ich istnienia wśród samych 

organizacji. Wpływa także na zwiększenie transparentności stosowania tych narzędzi. 

Docelowo należy dążyć albo do ujęcia podstawowych zasad udzielania pożyczek, poręczeń 

i gwarancji na rzecz NGO w ustawie (np. w u.d.p.p.w.) albo przynajmniej wyraźnego 

zobligowania organów gminy do regulowania tej kwestii w formie aktów prawa 

miejscowego. Obecnie jest to dopuszczalne w formie zarządzeń organów wykonawczych 

(wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), ale ma charakter dobrej praktyki, a nie 

obowiązku ustawowego. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowaliśmy regulaminy udzielania 

pożyczek (poręczeń, gwarancji) organizacjom pozarządowym obowiązujące w gminach: 

Nysa, Lubawa oraz Strumień. W każdym przypadku mamy do czynienia z lakoniczną 

regulacją, ale ich zakres jest różny. 

 

Regulaminy udzielania pożyczek (poręczeń, gwarancji) organizacjom pozarządowym 

na przykładzie gmin Nysa, Lubawa, Strumień 

Regulamin przyjęty zarządzeniem Burmistrza Nysy przewiduje udzielanie pożyczek 

organizacjom pozarządowym, ale wyłącznie w celu wsparcia realizacji przez organizacje 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa. Nie 

są to jednak pożyczki na pokrycie wkładu własnego (wsparcie na ten cel jest wyraźnie 

wykluczone). Chodzi natomiast o wsparcie organizacji w okresie realizacji projektu, 

a przed uzyskaniem zwrotu ponoszonych wydatków. Jest to zatem wsparcie 

o charakterze pomostowym i wynika z specyfiki rozliczania projektów unijnych, gdzie 

w wielu przypadkach beneficjent zmuszony jest najpierw zrealizować zadania i ponieść 

koszty, a dopiero potem jest uprawniony do uzyskania zwrotu środków. 
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 Uchwała Nr X/32/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
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Ponadto regulamin nyski określa w szczególności maksymalną kwotę pożyczki dla jednej 

organizacji (80 000 zł), a także formularz wniosku o udzielenie pożyczki. Wniosek 

podlega sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez „wydział merytoryczny” (ze względu na 

przedmiot projektu) urzędu miasta. Wydział ten przygotowuje także projekt umowy 

pożyczki. Zastrzeżono jednak w regulaminie, że pożyczki są nieoprocentowane i nie 

podlegają umorzeniu. Niedotrzymanie przez pożyczkobiorcę warunków umowy pożyczki 

skutkuje pisemnym wykluczeniem go z możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę 

w okresie 3 lat od daty doręczenia mu pisemnego wykluczenia. To ostatnie rozwiązanie 

budzi najwięcej wątpliwości. Po pierwsze, nie wiadomo, czy chodzi o każde naruszenie 

umowy (np. minimalne opóźnienie w spłacie jednej z rat). Po drugie, przepisy prawa nie 

samorządowego nie znają instytucji „pisemnego wykluczenia” jako podstawy do 

odebrania organizacji możliwości ubiegania się o pożyczkę. 

W gminie Lubawa stosowanie pożyczek nie jest ograniczone do wsparcia projektów 

finansowanych z innych źródeł, w szczególności funduszy unijnych. Maksymalna kwota 

pożyczki dla jednej organizacji wynosi 75 000 zł. Pożyczki nie mogą być udzielane na 

okres dłuższy niż rok. Wnioskodawca powinien przedstawić propozycję zabezpieczenia 

spłaty pożyczki, ale regulamin nie precyzuje, jakie zabezpieczenie będzie traktowane 

jako wiarygodne. Wnioski podlegają analizie specjalnego zespołu złożonego z sekretarza 

gminy, zastępcy skarbnika oraz pracownika zajmującego się współpracą z organizacjami 

pozarządowymi. Zespół ten na podstawie analizy wniosku przedkłada burmistrzowi 

opinię o jego zasadności. 

W gminie Strumień pożyczki udziela się wyłącznie na wsparcie realizacji zadań 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych i tylko w sferze kultury fizycznej, sportu, 

kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Maksymalna kwota pożyczki dla jednej 

organizacji wynosi 10 000 zł. Pożyczki nie mogą być udzielane na okres dłuższy niż 

jedenaście miesięcy. Co ciekawe, pożyczki w każdym przypadku muszą być 

oprocentowane (1 proc. w skali roku). Wnioskodawca musi zadeklarować 

zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. Regulamin nie określa procedury rozpatrywania wniosków o pożyczkę. 

 

O stosowanie tych instrumentów pytaliśmy także przedstawicieli innych JST w ramach 

wywiadów pogłębionych. Na podstawie ich obserwacji, wykorzystanie pożyczek, poręczeń 
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i gwarancji jako instrumentów wsparcia NGO ma znaczenie marginalne. W niektórych 

samorządach (szczególnie małe gminy wiejskie) te instrumenty nie były do tej pory w ogóle 

stosowane. W większych gminach w tej formie rozdzielano nie więcej niż kilka procent 

ogólnej kwoty wsparcia na rzecz organizacji pozarządowych. Interesującym przykładem 

wykorzystania pożyczki jako mechanizmu wsparcia NGO przez JST jest stosowane w jednej 

z gmin udzielanie pożyczek na sfinansowanie wkładów własnych do projektów 

realizowanych ze środków zewnętrznych. Pożyczki te są następnie w niektórych przypadkach 

umarzane, a zatem są traktowane jako bezzwrotna forma wsparcia. W ten sposób 

poszukiwane są środki finansowe na prowadzenie np. stołówek szkolnych, świetlic dla dzieci, 

domów kultury czy sekcji sportowych. Należy przy tym zastrzec, że umorzenie udzielonej 

pożyczki musi być dobrze uzasadnione, aby nie spotkało się z zarzutami niegospodarnego 

dysponowania środkami publicznymi. 

Na podstawie analizy praktyk samorządowych oraz zebranych opinii można wskazać, 

że główną barierą szerszego upowszechnienia zwrotnych instrumentów wsparcia organizacji 

pozarządowych jest brak regulacji ustawowej dotyczącej zasad i trybu udzielania pożyczek, 

poręczeń i gwarancji, który nie jest rekompensowany w przepisach prawa miejscowego. Nie 

jest powszechną praktyką przyjmowanie regulaminów udzielania pożyczek, poręczeń 

i gwarancji, przez co organizacje nie wiedzą kiedy, w jakim trybie i na jakie cele mogą uzyskać 

wsparcie w tej formie. Nie wiedzą także według jakich kryteriów ich wnioski będą oceniane, 

a także jakich warunków zabezpieczenia czy spłaty mogą się spodziewać. 

Rekomendujemy w związku z tym, przede wszystkim, przyjmowanie przez organy 

wykonawcze samorządów regulaminów udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji 

określających m.in. cele i zadania, których realizacja może być w ten sposób wspierana, 

przejrzyste zasady rozpatrywania wniosków (jednolity formularz wniosku i wzór umowy, 

procedura konkursowa albo przynajmniej określenie jasnych kryteriów oceny wniosków, 

określenie zasad kontroli realizacji pożyczki). Zasadne wydaje się także zapewnienie, że 

pożyczki są nieoprocentowane. Kwota przeznaczona na pożyczki (fundusz pożyczkowy) 

powinna być uwzględniana nie tylko w uchwale budżetowej, ale także w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Odrębny postulat to odstąpienie od występującego w wielu przypadkach ograniczenia 

stosowania pożyczek wyłącznie do finansowania pomostowego projektów unijnych czy 

dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 
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Udzielanie pożyczek dla tych celów jest pożądane, ale przepisy u.d.p.p.w. nie dają podstaw 

do ograniczania zastosowania instrumentów zwrotnych wyłącznie do tych dwóch 

przypadków. 

 

Budżet obywatelski (partycypacyjny) 

 

Budżet partycypacyjny jest definiowany w literaturze jako „mechanizm (albo proces), 

poprzez który obywatele decydują bądź biorą udział w decydowaniu o przeznaczeniu całości 

lub części środków publicznych”40. Udział w procesie tworzenia budżetu może być swoistą 

„szkołą obywatelską”, ponieważ realne włączenie obywateli w procesy decyzyjne pozwala im 

lepiej zrozumieć przysługujące im prawa, ale także ciążące na nich obowiązki oraz obowiązki 

jakie władza ma wobec nich. Ponadto obywatele zdobywają umiejętność negocjowania 

między sobą, a także z władzą najważniejszych celów polityki publicznej i środków 

finansowych, które mają być przeznaczone na ich realizację41. Partycypacja zwiększa również 

przejrzystość rządzenia. Dzięki bezpośredniemu udziałowi w procesie decyzyjnym obywatele 

uzyskują szerszy dostęp do informacji na temat działań władzy publicznej42. 

Po raz pierwszy ten model procedury budżetu wprowadzono na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia w brazylijskim mieście Porto 

Alegre. Następnie upowszechnił się w skali globalnej, a w ostatnich latach staje się coraz 

popularniejszy również w Polsce. Budżet partycypacyjny występuje w polskich warunkach 

w dwóch formułach: 

 jako fundusz sołecki; 

 jako budżet obywatelski, głównie w gminach miejskich. 

 

Na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim można zdefiniować go jako 

wyodrębnioną w budżecie gminy kwotę, którą przeznacza się na realizację przedsięwzięć 

wskazanych przez mieszkańców konkretnej jednostki pomocniczej gminy. Fundusz nie jest 

odrębnym budżetem, ale częścią budżetu gminy zarezerwowaną na inicjatywy zgłoszone 
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 B. Wampler, A Guide to Participatory Budgeting, [w:] A. Shah (red.), Participatory Budgeting, Washington 
2007, s. 22. 
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 D.P. Moynihan, Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries, [w:] A. Shah (red.), 
Participatory Budgeting..., s. 60. 
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w odpowiedniej procedurze przez samych mieszkańców sołectw. Utworzenie funduszu 

sołeckiego nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji rady gminy podejmowanej rokrocznie 

przed rozpoczęciem prac nad budżetem gminy na kolejny rok. Pewną zachętą dla gmin do 

tworzenia funduszu jest jednak gwarancja zwrotu części poniesionych przez gminy na ten cel 

wydatków z budżetu państwa. Jeżeli rada zdecyduje o wyodrębnieniu funduszu, jego 

wielkość jest wyliczana na podstawie ustawowego algorytmu i nie może być niższa (może 

być jednak ustalona na wyższym poziomie). Kwota przypadająca na dane sołectwo zależy od 

liczby jego mieszkańców oraz wielkości dochodów i liczby mieszkańców całej gminy. Z reguły 

daje to kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. złotych. Podstawą przyznania tych 

środków jest wniosek sołectwa. Powinien on określać konkretne przedsięwzięcia, o których 

realizację wnosi dane sołectwo, np. remont przystanku autobusowego, zakup sprzętu dla 

ochotniczej straży pożarnej itp. Wniosek jest uchwalany przez zebranie wiejskie, w którym 

mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy danego sołectwa. 

Dyskusyjne jest, czy fundusz sołecki może znaleźć zastosowanie również do jednostek 

pomocniczych tworzonych w miastach, o ile nadano im nazwę sołectwa. Przeciwko takiej 

interpretacji wypowiedział się Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym 

stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miejskiej Jarocina w sprawie utworzenia na 

terenie miasta sołectwa43. Wojewoda stanął na stanowisku, że sołectwa są jednostkami 

wiejskimi, pomimo że znane są w Polsce przykłady sołectw tworzonych w gminach miejskich, 

np. Suwałkach czy Kaliszu. Konsekwencją takiej interpretacji jest zamknięcie możliwości 

zastosowania mechanizmu przewidzianego w ustawie o funduszu sołeckim do jednostek 

pomocniczych w miastach. Wydaje się, że sprawa wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia 

ustawowego. 

Dużo poważniejsze wątpliwości dotyczą budżetu obywatelskiego, który jest obecnie 

stosowany w około osiemdziesięciu gminach w Polsce. Praktyka stosowania tego narzędzia 

jest bardzo zbliżona w każdej z gmin. Na potrzeby niniejszego opracowania 

przeanalizowaliśmy praktyki stosowane w dziewięciu gminach o zróżnicowanej wielkości 

i położeniu geograficznym: Sopot, Krosno Odrzańskie, Milicz, Puławy, Jaworzno, Stargard 

Szczeciński, Łódź, Białystok i Olsztyn. 
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Podstawą procedury jest przeważnie uchwała rady gminy lub zarządzenie wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) wydana na podstawie 5a ustawy o samorządzie gminnym. 

Budżet partycypacyjny jest zatem traktowany jako szczególna forma konsultacji. Proces 

budżetu obywatelskiego składa się z reguły z czterech etapów: 

(1) Zgłaszanie przez mieszkańców i organizacje pozarządowe propozycji projektów do 

budżetu obywatelskiego za pośrednictwem wystandaryzowanych formularzy. 

(2) Weryfikacja formalna propozycji przez przedstawicieli urzędu gminy lub doraźną komisję 

rady gminy – w większości przypadków weryfikacja ogranicza się do zbadania zgodności 

projektów z obowiązującym prawem (np. treścią miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego). 

(3) Sformułowanie listy projektów pod głosowanie mieszkańców. 

(4) Głosowanie mieszkańców (internetowo, osobiście w wyznaczonych punktach 

przypominających lokale obwodowych komisji wyborczych). 

 

Udział środków przeznaczonych na projekty z budżetu obywatelskiego waha się od 

0,05 proc. całości wydatków budżetowych (Łódź) do 1,29 proc. całości budżetu (Sopot). 

W pozostałym zakresie, tj. co do rozdysponowania pozostałych wydatków, regulacje lokalne 

w większości nie przewidują jakichkolwiek form partycypacji obywatelskiej. Należy zauważyć, 

że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym czy ustawą o finansach publicznych konsultacje 

społeczne projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego nie są 

obligatoryjne. Spośród analizowanych przypadków, jedynie łódzkie oraz olsztyńskie uchwały 

rad gmin przewidują obowiązek konsultacji w odniesieniu do całości budżetu gminy. Nawet 

tam mają one jednak charakter bardzo ograniczony, polegają przede wszystkim na 

zorganizowaniu jednego otwartego spotkania konsultacyjnego. 

W bardzo ograniczonym zakresie procedurom budżetu obywatelskiego towarzyszy 

inicjowanie publicznej debaty na temat racjonalności i zasadności poszczególnych projektów 

zgłoszonych w tej procedurze. Uchwały czy zarządzenia regulujące ten proces skupiają się na 

procedurze zgłaszania projektów, weryfikacji oraz głosowania, pomijając fazę deliberacyjną. 

Wyłącznie w Łodzi zapewniono także obowiązkową ewaluację budżetu obywatelskiego, m.in. 

poprzez ankietę wśród mieszkańców. Również tam trudno jednak mówić o kompleksowym 

mechanizmie monitorowania realizacji projektów z budżetu obywatelskiego. 
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Najpoważniejszy problem natury prawnej stanowi kwestia skutków głosowania 

mieszkańców nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Uchwały 

i zarządzenia wydawane przez poszczególne gminy, jeżeli w ogóle tej kwestii dotykają, 

operują sformułowaniami sugerującymi, że głosowania te mają charakter wiążący. 

W uchwałach rad miast Białegostoku i Sopotu wskazuje się, że projekty które otrzymały 

najwyższą liczbę głosów są umieszczane w projektach uchwał budżetowych. Uchwała łódzka 

używa sformułowania o „projektach rekomendowanych do wdrożenia”. 

Próby nadania głosowaniom charakteru wiążącego zderzają się z prawnym 

umiejscowieniem budżetu obywatelskiego. Jak wspomniano bowiem na wstępie, jest to 

forma konsultacji społecznych, o których mowa w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. 

Ten przepis jest zresztą podstawą uchwał czy zarządzeń organów gmin regulujących proces 

budżetu obywatelskiego. Konsultacje społeczne mają tymczasem, ze swej istoty, charakter 

niewiążący, co odróżnia je w szczególności od referendum lokalnego. W wyroku z 1 lutego 

2001 r. NSA wskazał, że: „W referendum mieszkańcy gminy wyrażają w drodze głosowania 

swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy, po osiągnięciu wymaganej przewagi 

głosów wynik referendum jest rozstrzygający, a rada gminy niezwłocznie podejmuje 

czynności w celu realizacji poddanej sprawy (…). W wyniku konsultacji uzewnętrznia się 

natomiast opinia (życzenia, oczekiwania) mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 

należącej do właściwości innego organu”44. Niewiążącego charakteru konsultacji nie zmienia 

nawet przeprowadzenie ich w formie zbliżonej do referendum, czyli poprzez powszechne 

głosowanie mieszkańców gminy. 

Oznacza to, że wszelkie próby nadania w drodze uchwał rad gmin czy zarządzeń 

wójtów głosowaniom w ramach budżetu obywatelskiego wiążącego charakteru pozostają 

w sprzeczności z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Krytycznie należy patrzeć także na 

regulowanie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego poprzez uchwały odrębne od 

uchwał regulujących tryb i zasady konsultacji społecznych przyjmowanych na podstawie art. 

5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Rozbija to spójność systemu konsultacji 

społecznych. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ustawowej regulacji budżetu 

obywatelskiego, która rozwiałaby powyższe wątpliwości, a także przyczyniła się do 
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eliminowania innych braków. Elementami konstrukcyjnymi pożądanej procedury ustawowej 

powinny być w szczególności: 

 zagwarantowanie – obok głosowania – konsultacji i deliberacji nad zgłoszonymi 

projektami, a także konsultacji tej części budżetu gminy, która nie podlega 

rozdysponowaniu w procedurze budżetu partycypacyjnego; 

 zabezpieczenie przed fasadowym charakterem procedury budżetu partycypacyjnego, 

tj. przede wszystkim wprowadzenie minimalnej, procentowej części wydatków, która 

w tym trybie ma być rozdysponowywana; 

 zapewnienie trwałości budżetu obywatelskiego poprzez zasadę, że raz wprowadzony 

budżet obywatelski musi być kontynuowany w kolejnych latach, chyba że wystąpią 

szczególne okoliczności, np. gmina ze względu na sytuację finansową będzie musiała 

wprowadzić program naprawczy wiążący się z radykalnymi oszczędnościami i cięciami, 

zwłaszcza wydatków inwestycyjnych; 

 precyzyjne określenie skutków głosowań obywateli – czy mają być źródłem wyłącznie 

niewiążących wskazówek i wytycznych czy odnosić taki sam skutek, jak referendum 

lokalne (wiążący, rozstrzygający). 

 

Regulacja budżetu obywatelskiego może znaleźć się w ustawie o referendum lokalnym 

lub w ustawie o samorządzie gminnym. Nie wykluczamy też możliwości ujęcia tej 

problematyki w ustawie o finansach publicznych czy też w odrębnej ustawie dedykowanej 

wyłącznie budżetowi partycypacyjnemu, wzorowanej np. na ustawie o funduszu sołeckim. 

Do czasu przyjęcia zmian ustawowych należy rekomendować władzom lokalnym: 

 zapewnienie konsultacji społecznych nie tylko w zakresie środków przeznaczonych na 

budżet obywatelski, ale również w odniesieniu do pozostałych planowanych wydatków, 

nie tylko w rocznej uchwale budżetowej, ale również w wieloletniej prognozie 

finansowej; 

 zapewnienie przejrzystości i partycypacyjnego charakteru procedury budżetu 

obywatelskiego, szczególnie na etapie weryfikacji zgłaszanych projektów 

(np. powoływanie zespołów do spraw weryfikacji z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych); 
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 audyt wdrożenia projektów z budżetu obywatelskiego prowadzony również z szerokim 

udziałem obywateli i organizacji pozarządowych – ich partycypacja nie może się kończyć 

z chwilą głosowania nad projektami. 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 5 u.d.p.p.w. współdziałanie JST z NGO przy realizacji zadań 

publicznych może także przybrać formę partnerstwa publiczno-prywatnego, regulowanego 

obecnie ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o PPP45. Ustawa ta może służyć realizacji projektów 

obejmujących „budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie 

dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenie podwyższające 

jego wartość lub użyteczność oraz inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub 

zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji 

przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany” (art. 2 pkt 4 u.p.p.p.). 

Istotą PPP jest zobowiązanie partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia za 

wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. 

Podmiot publiczny (np. JST) zobowiązuje się natomiast do współdziałania, w szczególności 

poprzez wniesienie wkładu własnego. Wkładem własnym podmiotu publicznego może być 

poniesienie części wydatków lub wniesieniu majątku. Z reguły w projektach PPP 

zaangażowanie podmiotu publicznego polega na wniesieniu nieruchomości, która jest 

wykorzystywana do realizacji inwestycji w formule PPP. 

Przedmiot partnerstwa zdefiniowano zatem bardzo szeroko, obejmując nim zarówno 

przedsięwzięcia budowlane (infrastrukturalne), jak i długofalowe świadczenie usług 

publicznych czy realizację innych przedsięwzięć, których elementem jest zarządzanie 

wyodrębnionym majątkiem. W tej kategorii mieszczą się zwłaszcza projekty polegające na 

budowie i wspólnym zarządzaniu obiektami użyteczności publicznej. Rolę partnera 

prywatnego w projektach PPP może spełniać organizacja pozarządowa, która prowadzi 

działalność gospodarczą. Wybór partnera prywatnego dokonuje się na podstawie Prawa 

zamówień publicznych lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Procedury tam 

opisane są konkurencyjne, przy czym zazwyczaj do wyboru partnera w projektach PPP nie 
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stosuje się trybu przetargu nieograniczonego czy ograniczonego, ale tzw. dialog 

konkurencyjny. 

PPP przypomina nieco realizację zadań publicznych w formie wspierania. Może także 

budzić pewne skojarzenia z inicjatywą lokalną. Wspólnym mianownikiem jest bowiem, 

zgodne z koncepcją współzarządzania, wymieszanie zasobów publicznych i prywatnych. 

W PPP kładzie się nacisk nie tylko na wspólne finansowanie projektu, ale również na 

współpracę przy zarządzaniu nim. Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego ze swojej 

istoty mają także charakter długoterminowy – nie kończą się z wybudowaniem obiektu czy 

jednorazowym świadczeniem usługi. Stwarzają szansę na budowanie długofalowej 

współpracy opartej na podziale ryzyka oraz zaufaniu partnerów. Mankamentem PPP jest 

niewątpliwie duży stopień skomplikowania projektów pod względem prawnym 

i finansowym, a także relatywnie wysokie koszty transakcyjne związane z negocjowaniem 

umów partnerskich oraz koniecznością sporządzenia kosztownych analiz czy studiów 

wykonalności niezbędnych do uzgodnienia długoterminowego planu realizacji 

przedsięwzięcia. 

W analizowanych JST – a także na podstawie przeglądu literatury – nie 

zidentyfikowano przykładów realizacji przedsięwzięć w formule PPP, gdzie zaangażowana 

byłaby organizacja pozarządowa. Brak zainteresowania PPP z udziałem organizacji 

pozarządowych może być pochodną generalnie wciąż niewielkiej skali przedsięwzięć PPP 

realizowanych przez samorządy. Poza tym wydaje się, że niewiele JST i NGO zdaje sobie 

sprawę z możliwości współdziałania w tej formule, pomimo wyraźnego odesłania zawartego 

w u.d.p.p.w. Zdecydowanie brakuje pionierów, którzy podjęliby się realizacji pilotażowych 

projektów PPP w formule publiczno-pozarządowej. Jedyną formalną barierą jest uzyskanie 

statusu przedsiębiorcy, do czego organizacje pozarządowe są uprawnione i co wiele z nich 

praktykuje. 

W naszej ocenie PPP może być optymalną formułą współdziałania JST z NGO, 

przykładowo, przy wspólnym zarządzaniu instytucjami realizującymi zadania publiczne 

(instytucje kultury, pomocy społecznej). Jest to rozwiązanie charakteryzujące się dużą 

elastycznością, gdzie szczegóły projektu i zasady współpracy określają sami partnerzy 

w umowie o PPP. Potrzebne jest jednak wsparcie projektów PPP, szczególnie przez 

administrację rządową, poprzez promowanie projektów pilotażowych oraz doradztwo 

prawne, finansowe i techniczne. 
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4. Uwarunkowania finansowe i instytucjonalne współdziałania JST 

– NGO 

 

 

4.1 Sytuacja finansowa JST a zdolność do współdziałania z NGO 

Zdolność samorządów do wspierania organizacji pozarządowych jest pochodną ogólnej 

kondycji finansowej JST. Analizując raporty dotyczące stanu finansów samorządowych, 

przygotowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

zwraca uwagę szereg prawidłowości, które należy wskazać: na koniec 2012 r. budżety JST 

zamknęły się nadwyżką w kwocie 7 121 452 tys. zł przy planowanym na ten rok deficycie 

w kwocie 13 535 525 tys. zł46. Pod koniec 2012 roku nadwyżką zamknęło swoje budżety 

2 323 jednostki, tj. 82,7% wszystkich jednostek47: 

 1 968 gmin, tj. 81,5% ogółu gmin; 

 297 powiatów, tj. 94,6% ogółu powiatów; 

 43 miasta na prawach powiatu, tj. 66,2% ogółu miast; 

 15 województw, tj. 93,8% ogółu województw. 

 

Zmiany w strukturze dochodów gmin w latach 1999-2011 nie są dla nich korzystne. 

W analizowanym okresie zmniejszyła się bowiem (wprawdzie nieznacznie) rola dochodów 

własnych (łącznie z udziałami w PIT i CIT) w strukturze dochodów. Jest to zjawisko o tyle 

niepokojące, że zmiany ustawowe w systemie zasilania finansowego gmin wprowadzone 

w 2004 r. kładły szczególny nacisk na zwiększenie dochodów własnych (głównie z PIT i CIT). 

Tymczasem, o ile w latach 1999-2001 dochody te stanowiły ponad połowę ogółu dochodów 

gmin, o tyle po 2008 r. udział ten zmniejszył się do ok. 45%. Pozostałe 55% pochodziło 

z transferów z budżetu państwa. Wzrastało też znaczenie dotacji celowych, które w 2011 r. 

stanowiły już prawie 25% dochodów gmin. Wzrost udziału dotacji celowych w strukturze 

dochodów gmin należy ocenić negatywnie. Uzależniają one bowiem władze samorządu 

terytorialnego od administracji rządowej. W przypadku dotacji kontrola ich wykorzystania 

                                                        
46

 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011, Ministerstwo Finansów, 
Warszawa 2012, s. 2. 
47

 Ibidem, s. 2-3. 
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jest przeprowadzana nie tylko z punktu widzenia legalności, ale również celowości 

i rzetelności. 

Ponadto dotacje nie gwarantują pewności i stabilności finansowania. Spadek dynamiki 

dochodów własnych gmin był spowodowany przede wszystkim niższymi w latach 2009-2011 

(w stosunku do 2008 r.) dochodami z majątku oraz niską dynamiką wzrostu wpływów 

z podatku od nieruchomości (roczny wzrost o ok. 6%). Z kolei zmiany w konstrukcji podatku 

dochodowego od osób fizycznych (po 2007 r.) spowodowały załamanie wpływów z tego 

podatku. W latach 2009-2011 wpływy wszystkich gmin z PIT i CIT nadal nie osiągnęły 

poziomu z 2008 r. 

Analizując kwoty z budżetów gmin wiejskich przeznaczonych na współpracę z NGO 

można wywnioskować, że gminy te przeznaczają średnio ok. 150-200 tys. zł rocznie. Kwoty te 

powoli rosną, choć nie z powodu ich rewaloryzacji, a w zależności od potrzeb. Tak więc 

gminy najczęściej przeznaczają niewiele, bo ok. 0,3-1% swoich rocznych budżetów. Co 

bardzo istotne, wielu wójtów gmin deklaruje, że gdyby było zapotrzebowanie oddolne, to 

można by to zwiększyć. 

Wiele gmin wiejskich w Polsce nie ogłasza konkursów dla NGO bez sygnału 

świadczącego o zainteresowaniu i zapotrzebowaniu NGO związanego z realizacją projektu, 

wtedy dopiero uruchamiane są środki finansowe. Tak więc to, co wpisane jest w budżecie 

gminy wiejskiej w obszarze współpracy JST-NGO jest pochodną inicjatywy obywatelskiej, 

a inicjatywność ta nierzadko jest bliska zeru. Potwierdzeniem tej tendencji jest przypadek 

gminy Dobra zlokalizowanej w powiecie limanowskim województwa małopolskiego. W roku 

2013 wydano ok. 100 tys. zł na współpracę z NGO, co stanowiło zaledwie 0,3% budżetu 

gminy, jednak brak jest nowych inicjatyw, które pozwoliłyby na rozszerzenie współpracy JST-

NGO pomimo wielkich chęci podejmowania nowych działań ze strony gminy Dobra. Również 

analiza desk research dotycząca nakładów gmin wiejskich potwierdza, że istnieją rezerwy 

w budżetach JST. Z przeprowadzonych analiz wynika, że skala dofinansowania NGO przez 

gminy wiejskie w większości przypadków nie jest duża. Około 1/3 przebadanych gmin 

wiejskich widzi możliwość zwiększenia dotacji dla NGO w kolejnym roku, a kolejna 1/3 – nie 

wyraziła jednoznacznego przekonania w tej kwestii. 

Analizując analogiczną sytuację w miastach na prawach powiatu, za przykład może 

posłużyć gmina miejska Kraków. W przypadku miasta Krakowa, pomimo iż lata 2011 i 2012 

były specyficzne ze względu na kryzys finansów publicznych i związane z tym cięcia środków 
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finansowych w wielu obszarach, należy jednak zauważyć, że wydatki na współpracę z NGO 

w latach 2011 i 2012 były na nie zmniejszonym poziomie. W roku 2013 w Krakowie mieliśmy 

do czynienia ze wzrostem nakładów finansowych na inicjatywy związane z NGO o 3,9 mln zł 

do kwoty 57,9 mln zł. Stanowi to ok. 2,5% budżetu miasta Krakowa. Warto również 

zauważyć, że poziom deficytu budżetowego Krakowa nie powiększa się, a sytuacja finansowa 

miasta uległa stabilizacji. Oznacza to brak negatywnych następstw finansowych dla 

współpracy JST-NGO w sytuacji kryzysu finansów publicznych oraz zdecydowany wzrost 

nakładów finansowych na rozwój współpracy z NGO po opanowaniu problemu związanego 

z deficytem budżetowym. 

Zdaniem przedstawicieli miasta Krakowa, zabezpieczona w roku 2013 kwota na 

współpracę JST z NGO jest pokaźna (trudno o relatywizm i rzetelną ocenę wartości budżetu 

w warunkach nieograniczonych potrzeb i ograniczonych zasobów), jednak opinia NGO 

nt. wysokości budżetu jest raczej negatywna, wynikająca z niezaspokojonych potrzeb (relacji 

złożonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do liczby projektów, którym udzielono 

wsparcie). Warto więc wspierać działania mające na celu aktualizację zapisów u.d.p.p.w., 

dotyczących rozliczania i oceny projektu ze względu na wskaźniki efektywności, nie tylko 

legalności i wysokości dofinansowania. 

Można zatem pokusić się o wysnucie generalnych wniosków, iż w małych gminach 

istnieją możliwości rozwoju współpracy JST-NGO, jednak brak jest świadomości 

i inicjatywności ze strony NGO dla wykorzystania możliwości współpracy z JST. 

Podstawowym problemem niewielkiej skali współpracy NGO i JST w małych ośrodkach jest, 

jak się wydaje, problem z komunikacją i przepływem informacji. Warto zatem, by z jednej 

strony NGO aktywniej poszukiwały informacji o możliwościach dofinansowania przez JST, 

które dodatkowo w przejrzysty, prosty sposób przekazywałyby informacje o możliwościach 

i zasadach finansowania. 

Z drugiej strony w powiatach grodzkich sytuacja wygląda raczej odwrotnie: pokaźne 

środki finansowe przekazywane przez JST na współpracę z NGO są niewystarczające 

w stosunku do potrzeb, choć trzeba podkreślić, że również i w przypadku miast na prawach 

powiatu istnieje możliwość zwiększania budżetu dla NGO. 

Typ JST ma również wpływ na inne aspekty współpracy z NGO. Analizując w ramach 

badań empirycznych konkretne przypadki współpracy JST i NGO należy wysnuć konstatację, 

iż jej jakość, czyli jej zakres (liczba inicjatyw i jej stopień dywersyfikacji), charakter i siła 
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(nakłady finansowe na poszczególne inicjatywy) w oczywisty sposób zależy od wielkości JST. 

W przypadku małych gmin wiejskich możemy zaobserwować kilka prawidłowości, opisanych 

poniżej. Stwierdzono je na podstawie wywiadów oraz analiz desk research 

przeprowadzonych w gminach: 

 Dobra (woj. małopolskie); 

 Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie); 

 Popielów (woj. opolskie); 

 Biłgoraj (woj. lubelskie); 

 Czernica (woj. dolnośląskie); 

 Głuchołazy (woj. opolskie) oraz Sosnowica (woj. lubelskie); 

 Kraków (woj. małopolskie). 

 

Należy w pierwszej kolejności zauważyć, że badane gminy wiejskie, realizując zadania 

we współpracy z NGO, najczęściej stosują formułę małych grantów i regrantingu, jak również 

konkursów otwartych. Niewiele z gmin wiejskich posiada systemowe rozwiązania, na 

podstawie których wyłaniają NGO do realizacji zadań własnych. Najczęstszym sposobem jest 

kontraktowanie zadań NGO co roku, nierzadko tym samym: od wielu lat finansowana jest 

w ten sposób działalność klubów sportowych, innych stowarzyszeń, czy organizacji pożytku 

publicznego. Dodatkowo organizowane są rokrocznie imprezy, czy projekty, których budżet 

w dużej mierze opiera się na dofinansowaniu przez JST. Ważnymi organizacjami 

pozarządowymi, z którymi współpracują samorządy lokalne, są ochotnicze straże pożarne, 

jednak współpraca z OSP nie opiera się o u.d.p.p.w., a wynika z odrębnych przepisów 

prawa48. Mechanizm polega generalnie na zapewnianiu dotacji na utrzymywanie gotowości 

bojowej oraz dofinansowywanie specjalistycznego sprzętu gaśniczego. 

W analizowanych przypadkach najwięcej środków finansowych przekazywanych jest 

klubom sportowym. Drugą ogólną kategorią są szeroko rozumiane imprezy kulturalne czy też 

tradycyjne imprezy integrujące środowiska lokalne, których organizację JST w całości 

powierzają NGO przekazując im na ten cel środki finansowe, lub pomagając w zdobyciu 

środków zewnętrznych. 

                                                        
48

 W ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej – finansowanie przez gminy działalności OSP, zgodnie z art. 
32 ust. 2 jest obowiązkiem gminy, stąd fakt finansowania trudno uznać za miarę współpracy, zaś skala 
finansowania to raczej znak troski o bezpieczeństwo, niż o rozwój sektora obywatelskiego. 
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Gminy wiejskie dostrzegają potrzebę wzmocnienia współpracy z NGO i jak wynika 

z ich deklaracji istnieją pewne obszary, w których współpraca byłaby szczególnie 

pożądana. Chodzi tutaj o zlecanie zadań publicznych gdzie gmina ma kłopot z zapewnieniem 

odpowiedniej jakości usług, jak przykładowo w zakresie opieki społecznej. Gminy najczęściej 

zatrudniają osoby fizyczne na umowy zlecenia do realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

a z powodzeniem mogłyby to robić NGO. Należy jednak pamiętać, że w obszarze opieki 

społecznej mowa jest o dofinansowaniu ze strony gminy, a część obciążeń finansowych musi 

wziąć na siebie rodzina osoby społecznie zmarginalizowanej. Być może jest to czynnik 

odstraszający NGO od współdziałania w tym obszarze z JST. 

Gminy w zasadzie zgodnie przyznają, że RIO jest instytucją bardzo potrzebną do 

zachowania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w obszarze finansów. Z drugiej 

jednak strony przedstawiciele gmin wiejskich przyznają, że współpraca z RIO bywa trudna. 

Izby reprezentują bardzo sformalizowaną linię orzeczniczą, ściśle w oparciu o literę prawa, 

nie zaś o wykładnię funkcjonalną czy nastawioną na rozliczanie z rezultatów, co w niektórych 

przypadkach byłoby bardziej uzasadnione. Kilka z opisywanych gmin weszło w spór sądowy 

z RIO nie tylko z powodu współpracy z NGO. 

W przeprowadzonych badaniach NGO, w szczególności z małych miejscowości, jako 

jeden z podstawowych problemów utrudniających funkcjonowanie tych podmiotów 

wskazuje się trudności w zdobywaniu funduszy niezbędnych do prowadzenia działań 

organizacji. Widać również, iż wielkość JST ma znaczenie. W małych JST występuje częściej 

problem polegający na braku wzajemnego zaufania pomiędzy JST a NGO. Rzadko według 

ankietowanych podejmowana była współpraca z NGO w obszarze podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej. 

W przypadku miast na prawach powiatu zasięg działań, ich charakter oraz stopień 

dywersyfikacji inicjatyw jest zdecydowanie większy. Zaobserwowano ciekawą 

prawidłowość w zakresie wielkości dotacji samorządowych. Bazując na wartościach 

bezwzględnych, zauważa się co zrozumiałe, że największą liczbę środków finansowych dla 

organizacji pozarządowych przekazują samorządy szczebla regionalnego. Za nimi w tej 

klasyfikacji plasują się w Polsce kolejno: miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie, 

gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, a tę klasyfikację zamykają gminy wiejskie. Jednakże 

analizując zaangażowanie finansowe samorządów z punktu widzenia wartości dotacji 



 55 

w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową ranking ten ulega „spłaszczeniu”, po drugie 

na czoło takie rankingu wysuwa się gmina wiejska, a listę zamyka samorząd regionalny49. 

Działania miasta Krakowa, które zostało poddane szczegółowej analizie, świadczą 

o tym, że współpraca JST-NGO jest zdecydowanie bardziej usystematyzowana, mniej 

spontaniczna, zdecydowanie bardziej zdywersyfikowana oraz posiadająca większy zakres 

terytorialny i finansowy. Miasto Kraków posiada znakomicie przygotowaną stronę 

internetową www.ngo.krakow.pl, na której znajdziemy odpowiedzi na wiele ważnych, 

podstawowych pytań z obszaru ekonomii społecznej, jak również usystematyzowane 

programy pomocy społecznej w formie cyklicznych przedsięwzięć, jak i jednorazowych akcji 

wspierających NGO, m.in. „active citizens”, „wspólnie przeciw białaczce”, „program pomocy 

w zakresie bezdomności”, konkursy na granty i dotacje np. „jesień z piłką ręczną” i inne 

projekty stałe. Kraków dla usystematyzowania współpracy JST-NGO powołał do życia 

Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Jest to ciało, z którym m.in. przeprowadza 

się konsultacje aktów prawa miejscowego w zakresie tworzenia warunków do 

współdziałania JST-NGO. Miasto Kraków stworzyło ponadto Wieloletni program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w Krakowie 2012-2014, jak również szereg Komisji Dialogu 

Obywatelskiego. Miasto Kraków tworzy roczne sprawozdania z realizacji programu 

współpracy Kraków – NGO, ostatni oficjalny raport dotyczy 2012 roku. 

W ramach działalności powiatów grodzkich można odnaleźć każdy rodzaj 

instrumentów wsparcia NGO, o których wspomina ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, jednak znów zwraca uwagę pokaźna liczba konkursów 

otwartych. Zarówno w przypadku gmin wiejskich, jak i powiatów grodzkich mamy do 

czynienia z rosnącą liczbą inicjatyw JST-NGO, ze względu na rozbudowaną listę obszarów 

wskazywanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których 

JST ma niejako obowiązek realizacji, co poniekąd napędza biznes NGO. Zdarzają się zatem 

sytuacje, wychwytywane najczęściej przez RIO, że współpraca JST-NGO nie jest rozwijana ze 

względu na wysoką jakość społeczeństwa obywatelskiego, a z powodu potencjalnych, 

oczekiwanych zysków finansowych. 

Zdaniem JST zarówno małych gmin, jak i powiatów grodzkich, ustawa o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie powoduje nadmierną biurokrację, wydłuża procedury, 

                                                        
49

 A. Biały, Współpraca między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego 
w województwie lubelskim, Lublin 2008, s. 43-45. 
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stwarza problemy dla małych stowarzyszeń, które nie mają rozbudowanej administracji 

i powoduje przymus tworzenia zbyt rozbudowanych i mało precyzyjnych wniosków 

ofertowych. 

JST, z którymi przeprowadzono wywiady dostrzegają korzyści wynikające ze 

współpracy z NGO, które polegają m.in. na umocnieniu lokalnych działań, stworzeniu 

warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnych, jak również zwiększeniu wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 

społecznej na danym terytorium. Ponadto możemy mówić o poprawie jakości życia, poprzez 

pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

Analizując finansowy model współpracy gminy miejskiej Kraków z NGO należy 

zauważyć po pierwsze, że w swoich działaniach Kraków kieruje się przepisami prawa oraz 

programami współpracy szczebla krajowego i lokalnego określającymi formy współpracy JST-

NGO. 

Kraków współpracuje z NGO finansowo i pozafinansowo. Współpraca pozafinansowa 

to przede wszystkim projekty partnerskie z NGO, gdzie NGO jest liderem, a UMK partnerem, 

natomiast współpraca systemowa to Rada Pożytku Publicznego, Komisja Dialogu 

Obywatelskiego, współpraca z radami dzielnic. 

W aspektach finansowych dominuje forma wsparcia polegająca na organizowaniu 

otwartych konkursów o dofinansowanie. Wynika to z niewątpliwej transparentności tego 

narzędzia oraz równości dostępu do wsparcia. Ponadto ten instrument jest przejrzysty 

i obiektywny w kontekście kryteriów ogłaszania konkursów, jak i ich rozstrzygania. Niewielka 

ilość wsparcia udzielana jest na podstawie art. 19a u.d.p.p.w. (małe granty) ze względu na 

możliwą uznaniowość tego narzędzia, jak również finansową oraz czasową skalę 

przedsięwzięć przekazywanych NGO, które wykraczając poza limity wskazywane w art. 19a 

u.d.p.p.w. naturalnie wykluczają to narzędzie z powszechnego stosowania. Jest ono używane 

w przypadku Krakowa w sposób marginalny. Podobnie argumentowali przedstawiciele 

miasta Łodzi – małe granty są tam wykorzystywane na bardzo niewielką skalę ze względu na 

niechęć do stosowania pozakonkursowego trybu przyznawania dotacji. 

Miasto Kraków – podobnie jak inne samorządy – generalnie wysoko ocenia współpracę 

z RIO. Prawdopodobnie ma to związek z pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej 

w Miejskim Ośrodku Wsparcia Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w roku 2014. 
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RIO z pewnością utrwalają legalne działania, a pozytywny wynik kontroli wskazuje, że 

podjęte działania polegające na współpracy JST-NGO są dobre. 

 

4.2 Instytucjonalne przygotowanie samorządów do współdziałania z NGO 

Niezależnie od obserwacji dotyczących praktyki stosowania poszczególnych 

instrumentów wsparcia uregulowanych w u.d.p.p.w. czy u.f.p. należy zwrócić uwagę na 

znaczenie instytucjonalnego „oprzyrządowania” współpracy JST z NGO. O roli lokalnych rad 

działalności pożytku publicznego już wspomnieliśmy. Obok nich, co potwierdza praktyka 

niektórych JST (Łodzi czy Słupska), istotną rolę mogą odgrywać pełnomocnicy prezydentów 

(wójtów, burmistrzów) do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obok zadań 

związanych z koordynowaniem prac nad programami współpracy czy przygotowaniem 

otwartych konkursów ofert, pełnomocnicy mogą pełnić rolę swoistych „lobbystów 

wewnętrznych” na rzecz pogłębienia współdziałania JST z NGO. Jeden z ankietowanych 

pełnomocników przywołał przykłady zadań publicznych, które wcześniej były realizowane 

przez komunalne jednostki organizacyjne. Za sprawą działań tego pełnomocnika na forum 

urzędu miasta (konsultacje i rozmowy z innymi urzędnikami), udało się od tego roku zadania 

te uczynić przedmiotem otwartego konkursu ofert skierowanego do organizacji 

pozarządowych. 

Powołanie takich pełnomocników można zatem uznać za dobrą praktykę, która może – 

pod pewnymi warunkami – przysłużyć się zacieśnieniu współpracy samorządów z trzecim 

sektorem. Zazwyczaj pełnomocnicy ci wywodzą się zresztą ze środowiska pozarządowego, co 

zapewne ułatwia im komunikację i współpracę z NGO. Z perspektywy organizacji 

pełnomocnik jest osobą „pierwszego kontaktu” w urzędzie, co ułatwia np. udział 

w konsultacjach programów współpracy czy innych dokumentów, a także może być 

pomocne przy realizacji projektów na zlecenie gminy. 

Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu współpracy JST z NGO, 

najczęściej tworzy się również specjalne komórki organizacyjne, przy czym w przypadku 

niewielkich gmin wiejskich jest to specjalistyczne stanowisko lub stanowiska, a w przypadku 

gmin na prawach powiatu – są to wydziały, referaty lub centra współpracy gminy z NGO. 
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Praktyka działania wyspecjalizowanego centrum współpracy z NGO: Kraków 

Kraków posiada Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie 

(MOWIS). Celem działania MOWIS jest rozwój wolontariatu, wspieranie III sektora 

i współpraca z jego przedstawicielami, współorganizacja szkoleń oraz inspirowanie 

wydarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną. MOWIS przedstawia się jako 

partner organizacji pozarządowych. MOWIS koordynuje współpracę Miasta z NGO, 

udostępnia biura i sale szkoleniowe na potrzeby społecznych projektów NGO; prowadzi 

miejski portal internetowy dla NGO, realizuje projekty i programy partnerskie z NGO, 

organizuje otwarte konkursy ofert dla NGO, jak również promuje ideę wolontariatu 

i wspiera integrację środowiska NGO. 

Działania MOWIS są wspierane przez Krakowską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. W 16-osobowej Radzie zasiada ośmiu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu – po czterech wskazanych przez 

Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada realizuje w szczególności następujące 

zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów 

prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania 

organizacji pozarządowych.  

 

Duże JST mają bardzo rozbudowaną strukturę instytucjonalną współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. W przypadku gmin mniejszych, co widzimy na przykładzie 

gminy Dobra, działania są planowane bardziej spontanicznie, na podstawie dialogu JST 

z NGO. JST zabezpiecza w rocznym budżecie określoną, porównywalną z poprzednim rokiem 

budżetowym kwotę, a NGO zgłaszają zapotrzebowania i pomysły na współpracę. Jeżeli 

sytuacja tego wymaga, budżet ten jest zwiększany. Do kontaktów z NGO w małych JST 

oddelegowana jest jedna osoba wskazywana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

urzędu gminy, w ogłaszanych konkursach, jak również w strukturze organizacyjnej urzędu 

gminy dostępnej na miejscu, w placówce. Do niej należą obowiązki związane z bieżącymi 

kontaktami z NGO. Ponadto w małych gminach nierzadko kontakty z NGO utrzymują 

bezpośrednio wójt, skarbnik lub sekretarz gminy. Jest to w szczególności istotne, gdy NGO 

chcą przeforsować nową ideę wymagającą zaangażowania finansowego JST. 

Należy zauważyć, że tam, gdzie nie powołano komórek organizacyjnych 

wyspecjalizowanych w kontaktach z organizacjami pozarządowymi dominuje obsługa 
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współpracy JST z NGO przez wydziały do spraw społecznych (w mniejszym stopniu – wydziały 

kultury czy sportu i kultury fizycznej), w ramach których wyodrębnia się niekiedy referaty do 

spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi (tak jest np. w Gdańsku). Takie 

przyporządkowanie organizacyjne kwestii współdziałania z NGO wynika z faktu, że sprawy 

społeczne w największym stopniu są przedmiotem kontraktowania na rzecz organizacji 

pozarządowych. Wydziały spraw społecznych, koordynując otwarte konkursy ofert oraz inne 

formy współpracy, stają się w sposób naturalny głównym partnerem dla lokalnych NGO. 

W związku z tym, do nich też należy opracowywanie projektów programów współpracy 

z NGO. To zadanie wykonują wydziały spraw społecznych w urzędach gmin: Kołobrzeg, 

Zabierzów, Biała Podlaska, Grudziądz, Jaworzno, Katowice czy Gdańsk. 

W naszej ocenie wiodąca rola wydziałów spraw społecznych (zwanych niekiedy 

wydziałami polityki społecznej) jest naturalną konsekwencją przedmiotowego zakresu 

współdziałania JST z NGO. Wydziały spraw społecznych nie powinny jednak monopolizować 

współpracy z NGO, ponieważ mogłoby to hamować rozszerzanie zakresu współpracy. 

Dlatego wydaje się, że szczególnie w większych gminach miejskich i miastach na prawach 

powiatu zasadne jest powoływanie pełnomocników do spraw współpracy z NGO, a nawet 

wydziałów czy biur współpracy z NGO. Jak pokazano wyżej, mogą oni skutecznie 

stymulować współpracę administracji samorządowej z lokalnymi NGO, a także przejmować 

odpowiedzialność za programowanie współpracy (przygotowywanie projektów rocznych 

i wieloletnich programów współpracy, monitorować ich realizację we współpracy z lokalnymi 

radami działalności pożytku publicznego). 

 

4.3 Instytucjonalno-prawne formy organizacji trzeciego sektora uczestniczących 

w realizacji zadań publicznych 

Zgodnie z przepisami u.d.p.p.w w realizacji zadań publicznych mogą brać udział 

organizacje trzeciego sektora, prowadzące działalność pożytku publicznego. Do takich 

organizacji pozarządowych zaliczają się wszystkie wymienione w art. 3, ust. 2 i 3 u.d.p.p.w. 

Są to w szczególności fundacje i stowarzyszenia, spośród których część posiada status 

organizacji pożytku publicznego (OPP). Głównym kryterium formalnoprawnym różnicującym 

dostęp do wsparcia materialnego z samorządu gminnego lub powiatowego jest posiadanie 

statusu organizacji pożytku publicznego, przy czym OPP korzystają jedynie z ograniczonych 
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preferencji w tym zakresie. Czynnikiem determinującym dostęp do wsparcia może być także 

prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO. 

Wszystkim organizacjom pozarządowym, a zatem także nieposiadającym statusu 

organizacji pożytku publicznego, samorząd terytorialny może zlecać realizację zadań 

publicznych w formie powierzenia lub wsparcia. Każda organizacja pozarządowa realizująca 

działalność pożytku publicznego może otrzymywać od jednostek samorządu terytorialnego 

pożyczki, gwarancje i poręczenia. 

Polskie prawo przyznaje organizacjom pozarządowym (fundacjom i stowarzyszeniom), 

prowadzącym działalność gospodarczą możliwość realizowania zadań publicznych, a co za 

tym idzie – dostępu do środków samorządowych na ich realizację, w oparciu o uregulowania 

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Należy poddać w wątpliwość zasadność 

wykluczenia ze współpracy w trybie PPP fundacji i stowarzyszeń, które działalności 

gospodarczej nie prowadzą. Formuła prawna PPP jest na tyle szeroka, że nie powinno się jej 

ograniczać do współpracy między podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami. 

Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą 

korzystać z dodatkowego wsparcia materialnego od samorządu terytorialnego jakim jest, 

niedostępna dla innych organizacji pozarządowych, możliwość nabywania na szczególnych 

warunkach prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego. Poza tym można mówić o pośrednim wsparciu 

finansowym dla tego typu organizacji, otrzymywanym z budżetu samorządu terytorialnego, 

jakim są ustawowe zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od 

nieruchomości i opłaty skarbowej w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności 

pożytku publicznego. 

 

4.4 Kondycja finansowa NGO, w tym rola środków publicznych w budżetach 

NGO 

Przedstawiona poniżej analiza sytuacji finansowej polskiego trzeciego sektora została, 

w przeważającej mierze, oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, opublikowanych w raporcie pt. Podstawowe fakty o organizacjach 

pozarządowych. Raport z badania 2012. Badania objęły 1 400 organizacji pozarządowych 

działających w formie organizacyjno-prawnej stowarzyszeń i fundacji. 



 61 

Na początku omówiona zostanie sytuacja fundacji i stowarzyszeń. Z badań wynika, iż 

w ciągu minionych dwóch lat ich sytuacja finansowa pogorszyła się. Problemy odczuwają 

zwłaszcza najmniej zasobne podmioty. Typowa organizacja uzyskała w 2011 roku przychód 

w wysokości prawie 18 tys. zł, co stanowiło o 2 tys. zł mniej niż w roku 2009. W badanym 

okresie wzrosła także liczba organizacji najbiedniejszych, których przychody nie przekraczają 

1 tys. zł. Dotychczas stale od 2005 roku notowano wzrost liczby organizacji, których fundusze 

można określić jako znajdujące się na średnim poziomie (przychody między 10 a 100 tys. zł). 

Po raz pierwszy jednak liczba takich organizacji nie uległa zwiększeniu. Organizacje należące 

do grona 10% najbogatszych posiadały budżet w wysokości min. 320 tys. zł, a 5% 

najbogatszych – min. 800 tys. zł. Przychody powyżej 1 mln zł posiadało w 2011 roku zaledwie 

4% badanych podmiotów. Spośród wielu przyczyn pogorszenia średniej sytuacji finansowej 

organizacji pozarządowych wymienia się m.in. wzrost udziału organizacji zajmujących się 

kulturą, a organizacje te zawsze były i są najmniej zamożne. 

Z punktu widzenia lokalizacji w najtrudniejszej sytuacji znajdują się podmioty 

zlokalizowane w miastach o średniej wielkości. Może być to spowodowane faktem, iż część 

środków, zwłaszcza z programów unijnych, kierowana jest z przeznaczeniem dla terenów 

wiejskich, a z kolei pozyskiwanie funduszy z innych źródeł, zwłaszcza rządowych, jest 

łatwiejsze dla organizacji z siedzibą w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie. Na terenach 

wiejskich budżet statystycznej organizacji wynosi do 12 tys. zł, w mniejszych miastach – do 

15 tys. zł, a w dużych – 25 tys. zł. Średnia organizacja z terenu Warszawy dysponuje 

przychodami w wysokości min. 85 tys. zł. Jednocześnie bardzo wyraźne jest rozwarstwienie 

poziomu przychodów organizacji w dużych miastach. Jest ono większe niż na wsiach. 25% 

najbiedniejszych warszawskich organizacji dysponuje środkami 40-50 razy mniejszymi od 

25% najbogatszych stołecznych podmiotów. 

Istotny związek z sytuacją finansową organizacji pozarządowych ma także długość ich 

funkcjonowania. Starsze organizacje dysponują większym budżetem, niemniej dynamiczny 

wzrost przychodów kończy się około 7-8 roku działalności organizacji. Później przychody 

nadal rosną, ale już nie w takim tempie. Jednocześnie wśród najstarszych organizacji sporo 

nie legitymuje się przychodami powyżej 10 tys. zł. Takie dane są wynikiem faktu, iż wśród 

najstarszych podmiotów dominują kluby sportowe, mające stosunkowo niskie przychody. 

Początkujące organizacje mają obecnie mniejsze zasoby niż kilka lat temu. Względnie 

stabilne dochody charakteryzują organizacje o średnim stażu. Uogólniając można 
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powiedzieć, że trudności finansowe przeważają wśród organizacji najmłodszych 

i najstarszych. 

Wpływ na sytuację finansową polskich NGO ma także ich forma organizacyjno-prawna. 

Ogólnie rzecz ujmując, fundacje dysponują większymi budżetami niż stowarzyszenia, bez 

względu na ich wiek i dziedzinę działania. Fundacje lokują się głównie w większych 

miastach, co również może być w tej kwestii ważnym czynnikiem. Mimo lepszej kondycji 

budżetów fundacji, ok. 40% z nich nie dysponuje żadnym majątkiem, a 16% z nich w 2011 

roku nie odnotowało żadnych lub prawie żadnych przychodów. Budżet jednej trzeciej liczby 

fundacji nie przekracza 10 tys. zł. 

Polski trzeci sektor boryka się z problemem dużego rozwarstwienia przychodów. Małe, 

lokalne organizacje, stanowiące większość sektora, dysponują niewielkimi budżetami, 

niemniej to nie one kształtują wizerunek polskich organizacji pozarządowych, lecz potentaci. 

Statystyczny Polak identyfikuje trzeci sektor z najbogatszymi, ogólnopolskimi podmiotami. 

Blisko 4% organizacji o budżecie przekraczającym 1 mln zł, uzyskało w 2011 roku 2/3 

przychodów całego sektora. Współczynnik Giniego dla trzeciego sektora wynosi 0,89. Także 

badania rozwarstwienia przychodów oparte na krzywej Lorenza pokazują, iż 10% 

najzasobniejszych podmiotów rozporządzało w 2011 roku 82,3% wszystkich środków sektora 

pozarządowego. 

Odnosząc się do źródeł przychodów polskich organizacji pozarządowych, należy 

zauważyć, iż w ostatnich dwóch latach nastąpiły w tym względzie istotne zmiany. Transfery 

od administracji rządowej straciły na znaczeniu, na korzyść źródeł samorządowych oraz 

publicznych środków zagranicznych, głównie z Unii Europejskiej. Najpopularniejszym 

źródłem przychodów pozostają składki członkowskie – korzystało z nich aż 61% organizacji. 

Jednocześnie na drugim miejscu uplasowały się transfery samorządowe – wymieniło je 

49% podmiotów. Kolejne pod względem popularności okazały się darowizny od firm 

i instytucji (30%), darowizny od osób prywatnych (28%) oraz zyski z kapitału i środki 

otrzymane z przekazanego 1% podatku od osób fizycznych (po 17%). Mimo dużej 

popularności korzystania z krajowych środków publicznych, odsetek organizacji 

deklarujących dostęp do nich zmniejszył się między 2009 a 2011 rokiem aż o 7 punktów 

procentowych. 

Wpływy z dwóch najistotniejszych źródeł zewnętrznych – sektora publicznego 

i filantropii zmniejszyły się w znaczący sposób. 58% podmiotów deklaruje, iż posiada stałe 
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źródła finansowania. Stabilność finansowania występuje najczęściej wśród organizacji 

działających już od dłuższego czasu, a w ujęciu regionalnym – wśród podmiotów 

zlokalizowanych na wsiach i małych miastach. Również wraz ze wzrostem wysokości budżetu 

zwiększa się stabilność źródeł finansowania, z tymże najbogatsze NGO są pod tym względem 

wyjątkiem – 50% deklaruje taką stabilność. Gdy chodzi o dywersyfikację źródeł 

finansowania, połowa organizacji korzysta z maksymalnie dwóch źródeł. Mała 

dywersyfikacja jest charakterystyczna dla podmiotów o niewielkich budżetach. Im 

organizacja bogatsza, tym z większej liczby źródeł przychodów korzysta. 

Z punktu widzenia znaczenia poszczególnych źródeł finansowania organizacji, na 

pierwszym miejscu znajdują się składki członkowskie (stanowią one jedyne źródło 

finansowania dla 11% badanych podmiotów), a na drugim źródła samorządowe (jedyne dla 

4% podmiotów). Stopień uzależnienia od wsparcia finansowego ze strony samorządów jest 

tym bardziej widoczny, gdy organizacje pytane są o dominujące źródło finansowania. Środki 

samorządowe są dominującym źródłem finansowania aż dla 29% organizacji. Warto 

pamiętać, iż w przeciwieństwie do stosunkowo niewielkich sum pozyskiwanych ze składek 

członkowskich, dotacje z samorządu są dużo większe. Połowa organizacji z nich 

korzystających otrzymała powyżej 15 tys. zł, a 15% beneficjentów środków samorządowych 

(czyli 8% organizacji) powyżej 100 tys. zł. Transfery samorządowe stanowią średnio 53% 

wysokości budżetu korzystających z nich organizacji. 

Należy podkreślić, iż udział przychodów z budżetu państwa znacząco zmalał. Odsetek 

organizacji pozyskujących fundusze ze źródeł rządowych zmniejszył się o ponad 10 punktów 

procentowych, ale nadal środki te stanowią 18% wszystkich funduszy wpływających do 

sektora. Jest to mniej o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2009, ale aż 

o 13 punktów procentowych względem roku 2007. Niemniej jednak, w ostatnim czasie 

wzrosła koncentracja środków przekazywanych NGO z budżetu państwa – mniej organizacji 

otrzymywało dużo więcej pieniędzy. Bardzo wyraźnie zaznacza się wzrost finansowania 

działalności organizacji pozarządowych środkami unijnymi – w roku 2009 stanowiły one 

6% przychodów organizacji, a w roku 2011 – dwukrotnie więcej. 

Udział poszczególnych źródeł finansowania w odniesieniu do całości przychodów 

sektora przyjął największą wartość dla źródeł samorządowych (19%). Na drugim miejscu 

znalazły się źródła rządowe (18%), a na trzecim fundusze unijne (12%). Tendencja ta, z jednej 
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strony wskazuje na większą decentralizację, z drugiej jednak stanowi zagrożenie dla 

niezależności organizacji pozarządowych. 

Lokalne badania przeprowadzone na Dolnym Śląsku50 potwierdzają ogólnopolski trend, 

iż środki samorządowe stanowią istotne źródło finansowania dla organizacji 

pozarządowych. Spośród analizowanych w badaniu organizacji połowa wskazała, iż dotacje 

pozyskiwane od gmin lub powiatów są ich głównym źródłem przychodów. Dotacje z gmin 

i powiatów są szczególnie częstym źródłem przychodów dla klubów sportowych. Ponadto 

największy odsetek badanych podmiotów uznał środki samorządowe za to źródło 

przychodów, które ma dominujący udział w ich budżecie. Autorzy badania, bazując na 

wcześniejszych raportach podają, że 62% dolnośląskich organizacji pozarządowych korzysta 

ze wsparcia samorządu gminnego, a 18% powiatowego. Inne badanie wykonane na terenie 

województwa dolnośląskiego51 wskazuje, że w roku 2013 w porównaniu z 2008 mniej 

podmiotów deklaruje korzystanie ze wsparcia ze źródeł samorządowych. W roku 2008 

z dotacji gminnych korzystało 56% badanych organizacji, podczas gdy w roku 2013 – 46%. 

W przypadku dotacji z samorządu powiatowego odsetek ten kształtował się odpowiednio: 

6% i 4%. Natomiast po środki rządowe w 2008 sięgnęło 11% podmiotów, podczas gdy 

w 2013 roku już tylko 8%. 

W badaniach opolskich organizacji pozarządowych52 stwierdzono co następuje: 57% 

organizacji określa, iż wsparcie ze źródeł publicznych wynosi do 25% ich budżetów, dla 11% 

z nich wynosi ono 26-50%, 12% korzysta ze środków publicznych w wysokości stanowiącej 

51-75% ich budżetu, a dla 20% organizacji środki publiczne pokrywają 76-100% budżetu. 

Badania dotyczące miasta stołecznego Warszawy 53  wskazują na pewne różnice 

w strukturze przychodów organizacji warszawskich i ogólnopolskich. Mniej warszawskich 

organizacji korzysta ze składek członkowskich (48%, podczas gdy w skali kraju 57%) 
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 Raport z badania organizacji pozarządowych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” , 
www.qwsi.pl/asp/pliki/aktualnosci/raport-qwsi_-_biala_flaga.pdf [data dostępu: 01.05.2014]. 
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 Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku – 
badanie powtórzone. Raport z badań, Wrocław 2013, [za:] 
http://cmsiko.pl/resources/files/raporty/CMSiKO%20Organizacje%20pozarz%20www.pdf  
[data dostępu: 01.05.2014]. 
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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Raport z badania. Potencjał opolskich organizacji 
pozarządowych, Opole 2011, [za:] 
http://pokl.rops-opole.pl/pobierz/Potencjal%20opolskich%20org%20pozarz.pdf [data dostępu: 01.05.2014]. 
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 W. Klaus, A. Winiarska, Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry 
organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, 
[za:] http://interwencjaprawna.pl/docs/bariery-w-rozwoju-warszawskich-organizacji-pozarzadowych.pdf 
[data dostępu: 01.05.2014]. 
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i wpływów od instytucji i firm (33% w porównaniu do 37%). Organizacje stołeczne częściej 

korzystają z publicznych środków rządowych (29% w porównaniu do 22%), dochodów z 1% 

i odsetek od kapitału. Wyraźnie rzadziej podmioty trzeciego sektora z siedzibą w Warszawie 

sięgają po środki samorządowe (czyni to 27% z nich, w porównaniu do 50% wskazanych 

w ogólnopolskim badaniu, na które powołują się autorzy raportu dotyczącego warszawskich 

organizacji). Stołeczny sektor częściej prowadzi działalność odpłatną i gospodarczą.  

Jedno z opracowań zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Spraw 

Publicznych54  wskazuje, iż głównym źródłem finansowania polskich NGOsów są środki 

publiczne, przede wszystkim samorządowe. Zgodnie z szacunkami stanowią one ponad 

połowę wszystkich środków, jakimi dysponują polskie organizacje pozarządowe. Takie dane 

wskazują na duże uzależnienie trzeciego sektora od środków publicznych. Dane z innego 

źródła55 także potwierdzają ten wniosek- najwyższe zasilenie organizacje otrzymują od 

administracji samorządowej. Jednocześnie warto pamiętać, iż w 2010 ok. 40% polskich 

organizacji pozarządowych w ogóle nie korzystało ze środków publicznych56. 

Najbardziej zasobne NGO częściej korzystają ze środków unijnych oraz uzyskują dotacje 

rządowe i wpływy z 1% podatku57. W przypadku tego ostatniego źródła, środki z 1% uzyskuje 

zaledwie mniej niż 10% spośród podmiotów o przychodach do 10 tys. zł, ale aż 60% 

organizacji o ponad milionowych budżetach. Tendencja taka nie występuje w odniesieniu do 

transferów samorządowych. Samorządy najczęściej przekazują dotacje podmiotom 

o średnich budżetach, a powyżej pewnej wysokości budżetu, stopień przychodów ze źródeł 

samorządowych wręcz spada. 

W odniesieniu do obszaru prowadzonej działalności, środki samorządowe trafiają 

najczęściej do organizacji sportowych, a także edukacyjnych i realizujących zadania z zakresu 

ochrony zdrowia. Administracja centralna dotuje przede wszystkim organizacje zajmujące się 

pomocą społeczną. Te podmioty także najczęściej korzystają z 1% podatku58. Transfery 

samorządowe stanowią najważniejsze źródło finansowania zwłaszcza dla organizacji 

działających na wsiach, szczególnie klubów sportowych oraz podmiotów działających na 

rzecz rozwoju lokalnego. Podmioty warszawskie i szerzej – wielkomiejskie – często korzystają 
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 www.isp.org.pl/uploads/filemanager/NGO.PDF [data dostępu: 01.05.2014]. 
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56
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 Ibidem. 

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/NGO.PDF
http://www.lpps.pl/?organizacje-pozarzadowe-w-polsce,109
http://www.ur.edu.pl/file/50239/15.pdf
http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/968696.html


 66 

ze środków rządowych oraz uzyskują wpływy z prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej. 

O środki z budżetu samorządu ubiegało się w 2011 roku 65% stowarzyszeń i fundacji, 

natomiast próby pozyskania funduszy od administracji centralnej dotyczyły zaledwie 25% 

organizacji. Po środki samorządowe sięgają najczęściej organizacje ze wsi i małych miast. 

Starania o dofinansowanie z samorządu zakończyły się sukcesem dla 49% ogółu 

stowarzyszeń i fundacji. Można zauważyć prawidłowość, iż wraz ze wzrostem zasięgu 

działalności prowadzonej przez organizację, rośnie także częstotliwość sięgania po środki 

z administracji centralnej. Małe podmioty bazują natomiast na funduszach samorządowych, 

które dla wielu spośród nich są jedynym łatwo dostępnym źródłem pieniędzy. W wydatkach 

całej administracji publicznej na sektor pozarządowy największy udział mają samorządy 

gminne. Najczęściej udzielają one wsparcia organizacjom pozarządowym w postaci dotacji 

(w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymało ją 46% stowarzyszeń i fundacji). 

Co więcej, z każdym rokiem było więcej gmin, które udzielały dotacji podmiotom 

trzeciego sektora. W 2011 r. ich odsetek wynosił 90%. Od strony wysokości dofinansowania, 

rok ten zakończył się sumą prawie 1,5 mld zł dotacji przekazanych NGO przez samorządy 

gminne. Większość z tej sumy była udzielona przez miasta na prawach powiatu. Zwiększa się 

także udział dotacji w wydatkach samorządów – w 2011 średnio wyniósł on 0,6%, z tymże 

najwyższy był w miastach na prawach powiatu (1,2%), a najniższy – w gminach wiejskich 

(0,4%). Gminy wiejskie dotują przede wszystkim organizacje sportowe (otrzymują one 60% 

wszystkich środków wydatkowanych tam na trzeci sektor) oraz Ochotnicze Straże Pożarne. 

W mniejszych miastach organizacje działające w obszarze sportu uzyskują 42% całości 

środków, a na kolejnych miejscach znajduje się działalność w zakresie ochrony zdrowia (18%) 

i pomocy społecznej (14%). W dużych miastach sytuacja kształtuje się następująco: 40% 

środków przeznaczanych jest na pomoc społeczną, 25% na sport, a 13% na ochronę zdrowia. 
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4.5 Bariery ograniczające potencjał NGO do szerszego współdziałania z JST 

Stowarzyszenia i fundacje sygnalizują istnienie problemów związanych z niechętnym 

stosowaniem przez administrację publiczną zlecania w formie powierzania realizacji zadań 

publicznych59. Wiele samorządów nie widzi różnicy między formą powierzania a wspierania 

realizacji zadań publicznych. Najczęściej organizacje otrzymują jedynie wsparcie, a z racji na 

ich ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, koncentrują się na pozyskaniu funduszy 

własnych na pokrycie kosztów w ramach wkładu własnego, zamiast angażować te same 

zasoby w efektywniejszą realizację samego zadania. 

Możliwość realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej jest ograniczona 

poprzez stosunkowo małe zasoby własne społeczeństwa. Praktyczne możliwości realizacji 

zadań publicznych w oparciu o tę formę są zatem znikome. Jednakże istnienie takiej opcji 

jest uzasadnione. Istotnym problemem przy wykorzystaniu inicjatywy lokalnej jest fakt, iż 

władze lokalne mogą zostać zaskoczone inicjatywą mieszkańców i nie posiadać w danym 

roku budżetowym środków na realizację zadania publicznego, które obywatele chcą 

realizować. W związku z tym należałoby rokrocznie planować w budżetach jednostek 

samorządu terytorialnego rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, uruchamianą 

przez organ wykonawczy w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inicjatywy60. 

W relacjach NGO z administracją samorządową istotną barierę stanowi problem 

w dostępie do informacji, zgłaszany przez organizacje pozarządowe. Chociaż w 94% gmin 

ogłaszane są konkursy związane z przyznawaniem dotacji, to jednak nie wszystkie 

organizacje mają dostęp do informacji o danym konkursie (ponad 75% organizacji stwierdza, 

iż w ich gminach takie konkursy są realizowane). Przyczyna takiego stanu rzeczy może być 

czysto prozaiczna – niekiedy znalezienie informacji o konkursach na stronach internetowych 

urzędów jest trudne. Wymagane przez ustawę konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

często mają też charakter pozorowany. Gdy istnieje możliwość zgłaszania uwag do 

dokumentów, często czas na ich przedłożenie jest za krótki dla organizacji. Konsultacje 

bywają traktowane jak przykry obowiązek, nałożony przez u.d.p.p.w. Wiele urzędów nie 

rozumie ich głębszego sensu. Prócz tego nie wszystkie organizacje biorą udział 

w konsultacjach (65% z nich twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie brało udziału 
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w żadnych konsultacjach z administracją szczebla gminnego61), a aż 26% ankietowanych 

w ogóle nie wiedziało o istnieniu przedkonkursowych konsultacji62. 

Niekiedy informacja o konsultacjach jest bezpośrednio wysyłana tylko do kilku 

organizacji pozarządowych, natomiast pozostałe muszą same zadać sobie trud pozyskania 

takiej wiadomości ze źródeł oficjalnych. Sytuacja taka budzi zastrzeżenia co do równego 

traktowania podmiotów trzeciego sektora. Nie można jednak winy takiego stanu rzeczy 

upatrywać tylko i wyłącznie po stronie administracji – część polskiego trzeciego sektora 

charakteryzuje pewnego rodzaju bierność oraz pobłażliwe traktowanie konsultacji 

z urzędnikami. Prócz tego wiele organizacji boryka się z niedoborami ilościowymi 

i jakościowymi kapitału ludzkiego, potrzebnego do udziału w konsultacjach. 

Oprócz barier informacyjnych na uwagę zasługują także nieprawidłowości 

występujące podczas procedury konkursowej. Zwłaszcza w gminach wiejskich, chociaż 

procedury konkursowe zostają formalnie zachowane, jednak ciężko mówić o rzeczywistej 

konkurencyjności. Często oferty składa jedna organizacja, która z góry wie, iż wygra konkurs. 

Prócz tego ogłoszenia pisane są niejako „pod organizację” działającą na terenie danej gminy, 

tak że podmioty z sąsiedztwa, wiedząc o takim stanie rzeczy, nawet nie zadają sobie trudu 

złożenia własnej oferty. Zadania publiczne bywają też zlecane rokrocznie tym samym 

podmiotom, co skutkuje oligarchizacją trzeciego sektora. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi 

w bliskich relacjach między urzędnikami a przedstawicielami organizacji. Brak nieformalnych 

kontaktów niejednokrotnie zamyka drogę do dotacji. 

Najistotniejszą barierą dla realizacji zadań publicznych przez NGO jest brak środków 

finansowych. Samorządy dysponują coraz mniejszą ilością pieniędzy, dotacje celowe są 

zmniejszane, a finansowanie przybiera formę doraźną, krótkookresową. Organizacje 

potrzebują natomiast środków na projekty długofalowe, gdyż tylko wówczas będą mogły 

rozwinąć swój potencjał i działać na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko in case of emergency. 

Zagadnienie braku wystarczających funduszy pojawia się zarówno gdy organizacje są pytane 

o problemy w kontaktach z samorządami, jak i ogólnie o swoje problemy. W 2011 roku 

trudności w zdobywaniu funduszy deklarowało 68% podmiotów, co stanowiło odsetek 

wyższy aż o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 200963. 
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Następna grupa barier we współdziałaniu trzeciego sektora z administracją 

samorządową może zostać określona jako bariery po stronie kapitału ludzkiego organizacji. 

Wiele organizacji nie dysponuje wystarczającą wiedzą na tematy formalno-prawne, a także 

administracyjne i gubi się w gąszczu przepisów i biurokratycznych procedur. Swoje znaczenie 

ma tu także odmienność wizji współdziałania po stronie administracji i sektora 

pozarządowego oraz inne rozumienie tych samych pojęć64. Pewien problem stanowi także 

brak nieformalnych kontaktów z urzędnikami oraz upolitycznienie samorządów. Organizacje 

wskazują na niedobory zasobów ludzkich, także wolontariuszy oraz tzw. wypalenie liderów65. 

Organizacje wymieniają też problemy z zapewnieniem sobie konkurencyjności. Problem ten 

w większym stopniu dotyka małych organizacji. Wiedza pracowników organizacji 

pozarządowych wymaga pogłębienia zwłaszcza w takich obszarach jak66: 

 umiejętność pozyskiwania funduszy (54% badanych organizacji zgłasza zapotrzebowanie 

na szkolenia w tym aspekcie); 

 wiedza merytoryczna dotycząca przedmiotu działania podmiotu (25%); 

 wizerunek organizacji i marketing (17%); 

 współpraca z biznesem i finanse (po 15%); 

 zagadnienia formalno-prawne dotyczące trzeciego sektora (13%). 

 

4.6 Obszary zadań publicznych o najwyższym i najniższym poziomie 

zaangażowania NGO 

Badania przeprowadzone w 2012 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i opublikowane 

w formie raportów rok później, obrazują główne dziedziny działania organizacji 

pozarządowych w Polsce. Polskie organizacje pozarządowe są najbardziej aktywne 

w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji oraz hobby (55% organizacji trudni się tą dziedziną 

aktywności, a dla 38% organizacji jest ona głównym obszarem działania), następnie 

w dziedzinie kultury i sztuki (odpowiednio 17% i 33%) oraz edukacji i wychowania 

(14% i 42%)67. Na kolejnych miejscach plasują się takie dziedziny aktywności jak: usługi 
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socjalne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym 

i materialnym, ochrona środowiska, rynek pracy i aktywizacja zawodowa. 

Działalność sportowa najczęściej wiąże się z organizowaniem zajęć z kultury fizycznej 

i sportu oraz zawodów, a także prowadzeniem obiektów sportowych i organizacją imprez 

turystycznych. Taka działalność wpisuje się w zadanie publiczne w zakresie: wypoczynku 

dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa, 

a także pośrednio – ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym. Podmioty aktywne na polu kultury i sztuki najczęściej organizują 

lokalne imprezy kulturalne, realizują edukację kulturalną, a także zajmują się 

podtrzymywaniem tradycji regionalnych, ochroną zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz 

prowadzeniem działalności teatralnej i w zakresie malarstwa, rzeźby, sztuk plastycznych, 

wzornictwa, architektury i malarstwa. Działalność ta wpisuje się w zadania publiczne 

w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa. 

Podmioty aktywne na polu edukacji i wychowania przede wszystkim organizują zajęcia 

dodatkowe i koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, prowadzą kształcenie ustawiczne, 

uniwersytety trzeciego wieku, szkolenia i kursy, działania wychowawcze i formacyjne 

skierowane do młodzieży. Działalność taka pokrywa się z zadaniami publicznymi 

realizowanymi w zakresie: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania; wypoczynku 

dzieci i młodzieży; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

Polski trzeci sektor wykazuje najmniejszą aktywność w takich dziedzinach działalności 

jak68: religia (dla 3% organizacji jest to jedna z dziedzin działalności, dla żadnej z badanych 

                                                        
68

 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012, 
Warszawa 2013, rozdział 2. 
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organizacji nie jest główną); sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe (odpowiednio 4% 

i 1%); badania naukowe (6% i 1%); prawo, prawa człowieka, działalność polityczna (6% i brak 

danych); działalność międzynarodowa (6% i 0%) oraz rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja 

zawodowa (7% i 2%). Wydaje się, iż przynajmniej w odniesieniu do niektórych rzadko 

wybieranych dziedzin działalności, za taki stan rzeczy należy winić brak dostępu do 

odpowiednio wysokich funduszy. Może to mieć znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do badań 

naukowych, działalności międzynarodowej oraz politycznej. Również działania skierowane na 

rzecz aktywizacji zawodowej, zatrudnienia i wsparcia rynku pracy wymagają posiadania 

odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, którymi wiele organizacji nie dysponuje. 

Ograniczenia po stronie kapitału ludzkiego mogą dawać o sobie znać zwłaszcza w zakresie 

badań naukowych, spraw zawodowych, pracowniczych i branżowych, działalności 

międzynarodowej, politycznej, a także związanej z prawem i prawami człowieka. Do realizacji 

tego typu działalności potrzeba bowiem wysoko wykwalifikowanego personelu. Warto 

jednak podkreślić, iż fakt, że niektóre dziedziny stanowią rzadkie pole działalności NGO, nie 

musi koniecznie wynikać z braku środków lub możliwości realizacji działań w tych obszarach. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być bowiem monopolizacja tych dziedzin przez wielkie 

organizacje. 

Próbując odnieść rzadkie dziedziny działalności organizacji pozarządowych do 

ustawowego katalogu zadań publicznych (art. 4 u.d.p.p.w.), można ocenić, iż trzeci sektor 

w najmniejszym stopniu realizuje niektóre zadania publiczne, które z punktu widzenia 

obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju są bardzo istotne. Byłyby to zadania 

w zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości 

i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych 

w praktyce gospodarczej; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działalności na 

rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; pomocy Polonii i Polakom za granicą; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą, ale także działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Aktywizacja trzeciego 

sektora w tych obszarach wydaje się szczególnie istotna, zważywszy na konieczność 

zapewnienia konkurencyjności i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, jak również 
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rozwiązania trudnej sytuacji na rynku pracy oraz lepszej promocji naszego kraju za granicą. 

Spośród zadań publicznych cieszących się niewielkim zainteresowaniem organizacji 

pozarządowych należy wskazać także działania w zakresie: porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

ratownictwa i ochrony ludności. Niemniej działalnością w zakresie tych zadań publicznych, 

nierealizowaną przez stowarzyszenia i fundacje, wykazują się w dużej mierze szczególnego 

typu podmioty trzeciego sektora, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne69. 

  

                                                        
69

 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Raport z badania 2012, Warszawa 2013. 
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5. Główne rekomendacje 

 

 

W treści raportu sformułowaliśmy liczne, niekiedy bardzo szczegółowe, uwagi 

i postulaty zmierzające do udoskonalenia obecnego modelu współpracy JST z NGO opartego 

głównie na przepisach u.d.p.p.w. W podsumowaniu skupiamy się wyłącznie na wybranych, 

systemowych rekomendacjach. W bardzo ograniczonym stopniu dotyczą one koniecznych 

zmian legislacyjnych, ale są nastawione przede wszystkim na upowszechnianie 

i wzmacnianie narzędzi współpracy w obowiązujących ramach prawnych. Niektóre z nich 

wymagają zmian prawnych, ale przede wszystkim w formie aktów prawa miejscowego, które 

mogą być przyjmowane na podstawie obowiązujących przepisów. 

 

INSTYTUCJONALNE „OPRZYRZĄDOWANIE” JST DO WSPÓŁPRACY 

W JST powinny funkcjonować komórki organizacyjne „pierwszego kontaktu” dla NGO 

koordynujące współdziałanie z sektorem pozarządowym. Dobrym rozwiązaniem jest 

powoływanie pełnomocników wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spraw 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Zadaniem pełnomocników czy biur do spraw współpracy z NGO powinien być 

„wewnętrzny lobbing” w ramach urzędu gminy na rzecz pogłębienia współdziałania 

z organizacjami pozarządowymi. Osoby pracujące w tego typu komórkach organizacyjnych 

mogą pełnić skutecznie rolę tzw. agentów zmiany, którzy będą w stanie przekonywać 

przedstawicieli innych komórek organizacyjnych o zasadności zwiększenia roli organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych. Powinny stanowić także adres „pierwszego 

kontaktu” dla organizacji pozarządowych – udzielać informacji i porad w sprawach 

stosowania poszczególnych instrumentów wsparcia. Ich rolą powinno być również 

koordynowanie prac i konsultacji nad programami współpracy oraz udział w procedurach 

otwartych konkursów ofert. 
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EWALUACJA EX ANTE I EX POST FORM GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

JST winny dokonywać ewaluacji ex ante i ex post sposobów realizacji swoich zadań 

własnych, aby w oparciu o dowody spośród trzech głównych wariantów (realizacja 

przez podmioty wewnętrzne, kontraktowanie w trybie zamówień publicznych, 

kontraktowanie na rzecz NGO) wybrać taki model, który zapewnia najwyższą 

efektywność społeczną i ekonomiczną. 

 

Konstytucja i ustawy gwarantują samorządom bardzo szeroką autonomię w kwestii 

doboru form prowadzenia gospodarki komunalnej, czyli wykonywania ich zadań własnych. 

Poważną barierą dla szerszej współpracy JST z NGO może być jednak brak po stronie władz 

samorządowych obowiązku wszechstronnej, regularnej analizy wszystkich wariantów 

realizacji zadań publicznych. W rezultacie przyjmuje się milcząco i bez pogłębionej refleksji, 

że pewne sektory usług publicznych są zarezerwowane dla podmiotów wewnętrznych 

zarządzanych przez gminę czy powiat, inne kontraktuje się w trybie zamówień publicznych, 

głównie na rzecz podmiotów komercyjnych. Wreszcie pewna pula zadań jest niejako 

zarezerwowana dla NGO. Taki „podział rynku” dokonuje się nie w rezultacie opartej na 

dowodach analizy wariantów (na wzór brytyjskiego modelu Best Value), ale jest efektem 

wyborów podejmowanych intuicyjnie czy w oparciu o inne pozamerytoryczne przesłanki. 

Brak obowiązku regularnej analizy wariantów najbardziej efektywnego (pod względem 

społecznym i ekonomicznym) modelu realizacji określonych zadań konserwuje aktualny stan 

rzeczy i powoduje, że ekspansja NGO w sferze realizacji zadań własnych samorządu jest 

bardzo utrudniona. Władze lokalne nie muszą bowiem udowadniać, że np. wykonywanie 

pewnych zadań z zakresu kultury czy pomocy społecznej przez gminne jednostki 

organizacyjne jest bardziej efektywne niż współdziałanie przy ich realizacji z lokalnymi NGO. 

Wprowadzenie systemu ewaluacji ex ante (i ex post) modeli i form prowadzenia gospodarki 

komunalnej nie wymaga zmian ustawowych – takie rozwiązanie może być wdrożone na 

poziomie pojedynczej gminy czy powiatu. Przykładowo, można je ująć w formie uchwały 

rady gminy wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 u.g.k., który upoważnia organy 

stanowiące JST do określania form prowadzenia gospodarki komunalnej. Z drugiej strony, 

docelowo obowiązek prowadzenia „gospodarki komunalnej opartej na dowodach” powinien 

nabrać mocy ustawowej. Tylko wówczas będzie możliwe „otwarcie” systemu usług 

publicznych oraz nadanie współpracy JST z NGO nowego impulsu. 
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Reasumując, na kwestię barier w szerszym współdziałaniu JST z NGO należy patrzeć nie 

tylko przez pryzmat przepisów u.d.p.p.w. czy innych regulacji bezpośrednio dotyczących 

współpracy administracji publicznej z instytucjami trzeciego sektora. Istotne bariery czy też 

ograniczenia tkwią również w przepisach samorządowych, które regulują prowadzenie 

gospodarki komunalnej. Nastawione one są w dużym stopniu na konserwowanie 

funkcjonujących już schematów realizacji zadań własnych samorządów, co ogranicza 

możliwości ekspansji NGO w tej sferze. 

 

STRATEGICZNE PLANOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU USŁUG PUBLICZNYCH 

Otwieraniu nowych obszarów współpracy JST z NGO sprzyja długofalowe, strategiczne 

programowanie przez władze lokalne całego systemu lokalnych usług publicznych 

(gospodarki komunalnej), obejmujące także określenie pól współdziałania między JST 

i NGO. 

 

Uczynienie poważnego kroku w stronę poszerzenia obszaru współpracy JST z NGO 

wymaga w pierwszej kolejności „otwarcia” całego systemu lokalnych usług publicznych 

i zapewnienia, że model prowadzenia gospodarki komunalnej będzie przedmiotem 

długofalowego planowania i debaty publicznej z udziałem możliwie najszerszego grona 

interesariuszy. Służyć temu może – wskazana wyżej – obligatoryjna ewaluacja form 

prowadzenia gospodarki komunalnej, ale także obligatoryjne planowanie strategiczne w tej 

sferze. Jest to kolejne narzędzie wymuszające usystematyzowaną refleksję nad metodami 

realizacji zadań własnych JST. Beneficjentem tej refleksji może być w wielu przypadkach 

sektor pozarządowy, o ile włączać się będzie aktywnie w debatę strategiczną i udowodni 

swoją zdolność do działania w nowych, zarządzanych wcześniej w inny sposób, sferach zadań 

lokalnych. 
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REALNA PARTYCYPACJA NGO PRZY PROGRAMOWANIU WSPARCIA PRZEZ JST 

Programowanie i planowanie współdziałania JST z NGO musi być zorganizowane 

w sposób zapewniający realną i szeroką partycypację trzeciego sektora – nie tylko 

poprzez prawo zgłoszenia uwag do programu współpracy JST z NGO, ale możliwość 

współtworzenia tego dokumentu od początku oraz udział w monitorowaniu jego 

wdrożenia. 

 

Proces planowania wsparcia dla organizacji pozarządowych, głównie w ramach 

programów współpracy (rocznych lub wieloletnich), musi opierać się na partycypacji 

szerokiego grona interesariuszy na wszystkich etapach programowania – od wspólnego 

opracowywania wstępnego projektu, poprzez maksymalnie otwartą debatę publiczną nad 

jego treścią, na monitorowaniu realizacji skończywszy. Procedura konsultacyjna powinna być 

uregulowana w uchwałach organów stanowiących wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 

u.s.g. (odpowiednich przepisów u.s.p.), a także uwzględniać jak najszerszy wachlarz form 

i metod konsultacji. Szczególny nacisk należy położyć na kolaboratywne tworzenie 

programów, np. w ramach zespołów czy komisji składających się z przedstawicieli NGO i JST. 

Rolę ciała monitorującego realizację programu może spełniać zwłaszcza lokalna rada 

działalności pożytku publicznego. Niezbędne jest także większe zaangażowanie organów 

stanowiących JST w proces rozliczania efektów realizacji programów, np. w ramach 

specjalnej, corocznej sesji rady gminy poświęconej ocenie efektów programu. 

 

PROMOWANIE PROGRAMOWANIA WIELOLETNIEGO 

Wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi – powiązane 

z lokalnymi strategiami rozwoju – powinny stać się kluczowym narzędziem 

programowania współdziałania JST z NGO. 

 

Programy wieloletnie budują podstawy dla długofalowej współpracy i wprowadzają 

element zarządzania strategicznego do współpracy JST z NGO. Fakultatywne programy 

wieloletnie nie powinny jednocześnie eliminować z obiegu – obecnie obligatoryjnych – 

programów rocznych, które mogą być narzędziem operacjonalizacji programów wieloletnich. 
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USUNIĘCIE PRAWNYCH BARIER UPOWSZECHNIENIA REGRANTINGU 

Operatorom powinna przysługiwać większa swoboda w określeniu konkretnych zadań 

podlegających subkontraktowaniu. Należy też ograniczyć ryzyko po stronie operatora 

wynikające z obarczenia go odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych będące efektem działań podmiotów, którym powierzył on wykonanie 

określonych zadań. 

 

Regranting w obecnej formule prawnej obciążony jest niedoskonałościami, które 

przyczyniają się do niewielkiego zakresu jego upowszechnienia. Regulacja wywołuje 

niejasności i wątpliwości interpretacyjne. Brakuje dobrych praktyk w dziedzinie regrantingu, 

które mogłyby stanowić źródło inspiracji dla samorządów. Na podstawie wywiadów 

z przedstawicielami JST nie dostrzegamy oporu przed stosowaniem tego narzędzia, ale 

obawy co do prawnych i technicznych aspektów jego wdrażania. Niezależnie od pewnych 

niedociągnięć ustawowych, należy skupić się na upowszechnianiu doświadczeń tych JST, 

które na regranting już się zdecydowały. 

Ponadto istotnym ograniczeniem rozwoju tej metody jest niski potencjał finansowy 

i organizacyjny NGO, szczególnie w mniejszych gminach. To sprawia, że niewiele organizacji 

jest w stanie podołać roli operatora, która wiąże się z dodatkowymi obowiązkami 

i zadaniami. 

 

PROMOWANIE INICJATYWY LOKALNEJ I PPP JAKO FORMY WSPÓŁZARZĄDZANIA 

Inicjatywa lokalna powinna stać się jednym z wiodących narzędzi współdziałania JST 

z NGO. Ucieleśnia ideę współzarządzania, realnego partnerstwa międzysektorowego 

zamiast „czystego” kontraktowania, a także zapewnia korzystny rozkład ryzyka. 

Podobną rolę może spełniać partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda 

współdziałania JST z NGO. 

 

Inicjatywa lokalna i PPP to narzędzia nastawione na finansowe i pozafinansowe 

zaangażowanie NGO (ewentualnie niesformalizowanych grup obywatelskich) w realizację 

zadań publicznych w partnerstwie z administracją publiczną. Wyrażają nowoczesny, 

partycypacyjny model zarządzania publicznego (governance), który odbiega od klasycznego 



 78 

kontraktowania czy outsourcingu usług publicznych i są nastawione na „wymieszanie” 

zasobów publicznych i prywatnych, a także wspólne zarządzanie projektami i inicjatywami 

nastawionymi na realizację dobra wspólnego. 

 

PRZEJRZYSTE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI 

Pożyczki, poręczenia i gwarancje są obecnie wykorzystywane na niewielką skalę jako 

instrument wsparcia NGO. Wynika to w dużej mierze z braku przejrzystych zasad ich 

udzielania. Nieliczne samorządy przyjęły regulaminy udzielania pożyczek, poręczeń 

i gwarancji. Przyjmowanie takich regulacji należy niewątpliwie uznać za dobrą praktykę, 

przy czym obecnie obowiązujące regulacje nie zawsze są prawidłowe. 

 

Przepisy ustawowe poprzestają na bardzo lakonicznej regulacji dotyczącej udzielania 

pożyczek, poręczeń i gwarancji. Tylko niektóre samorządy zdecydowały się na uzupełnienie 

tej luki w drodze regulaminów określających zasady udzielania wsparcia w tej formie. 

Powoduje to, że same organizacje nie wiedzą w jaki sposób i na jakich zasadach ubiegać się 

o pożyczki, poręczenia czy gwarancje, a także JST nie mają pewności co do załatwiania ich 

wniosków w sposób przejrzysty i transparentny. 
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Załącznik: Współpraca JST z NGO na przykładzie wybranych gmin 
 

 

Poniższe opracowania nie stanowią zbioru dobrych praktyk, ale omówienie na 

wybranych przykładach ograniczeń, barier, problemów oraz praktycznych aspektów 

stosowania instrumentów wsparcia NGO przez samorządy. W niektórych przypadkach, 

prezentowane przykłady mogą też służyć do zilustrowania zjawisk negatywnych czy 

niekorzystnych w tym obszarze. 

Gmina Zielonki 

Przedstawiciel gminy Zielonki stwierdził, iż gminy wiejskie w województwie 

małopolskim są zbyt małymi organizmami, aby zlecać organizacjom pozarządowym realizację 

zadań publicznych w formie powierzania. Jedyną stosowaną praktyką jest wspieranie 

realizacji zadań publicznych. Gmina posiada długoletnie doświadczenie we współpracy 

z trzecim sektorem. Jeszcze przed wejściem w życie u.d.p.p.w aktywnie współdziałano 

z klubami sportowymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi. Obecnie kluby sportowe 

wspierane są głównie w trybie pozakonkursowym przewidzianym przez ustawę o sporcie. 

Formy współpracy są uzgadniane na drodze konsensusu społecznego, a wysokość dotacji 

zależy od stopnia zaangażowania klubu. Dopóki nie było ustawy o sporcie, współpraca 

z lokalnymi klubami sportowymi odbywała się w drodze konkursów przewidzianych przez 

u.d.p.p.w. Wiązało się to z problemem dla gminy, co zrobić w przypadku, gdy ofertę złoży 

klub z innej gminy. Wprawdzie w praktyce sytuacja taka nie miała miejsca, to jednak według 

władz gminy, ustawa o sporcie posiada w tym względzie lepsze uregulowania niż u.d.p.p.w. 

Przed przyznaniem dotacji prowadzone są konsultacje z prezesami klubów. Środowisko zna 

się bardzo dobrze i organizacje dogadują się między sobą, jak dzielić środki z wyznaczonej 

puli. Widać tu wyraźny patriotyzm lokalny zauważony w przytoczonych wcześniej badaniach 

zewnętrznych oraz dużą dozę zaufania cechującą relacje z NGO w środowiskach wiejskich. 

W gminie konsultuje się z organizacjami pozarządowymi nie tylko program współpracy, 

ale także strategię rozwoju gminy. Konsultacje takie odbywają się również ze światem 

biznesu i lokalną społecznością w szkołach i na zebraniach wiejskich. Istnieje także możliwość 

zgłaszania uwag do strategii drogą mailową. Mieszkańcy mają szansę swobodnej 

wypowiedzi. Władze gminy pozytywnie zapatrują się na realizację zadań publicznych 



 80 

w formie inicjatywy lokalnej, dostrzegając w niej nawiązanie do dawnych wiejskich tradycji, 

gdy wiele projektów było realizowanych przy wykorzystaniu środków własnych 

mieszkańców. Dotychczas można powiedzieć, że nie realizowano inicjatywy lokalnej 

w sformalizowany sposób, niemniej mieszkańcy angażują swoją pracę np. w akcję 

porządkowo-wiosennego sprzątania. Obywatele gromadzą się w wybranym dniu i wspólnie 

sprzątają gminę, a urząd organizuje odbiór śmieci. Po tym wydarzeniu urządzany jest 

wspólny piknik. Innym przykładem, który jednak trudno nazwać inicjatywą lokalną, jest 

finansowy współudział mieszkańców w konkretnym projekcie infrastrukturalnym, np. 

budowie krótkiego odcinka lokalnej drogi. Bogatsi mieszkańcy zawiązują z gminą umowę 

o wkładzie finansowym w projekt (najczęściej proporcja środków publicznych i prywatnych 

wynosi 50:50), którego realizacji podejmuje się Urząd. Umożliwia to szybsze dokonanie danej 

inwestycji, niż gdyby miała być ona zrealizowana tylko ze środków samorządu. Niestety 

jednak forma ta rodzi niesnaski wśród mieszkańców gminy, gdyż w wyniku takiej współpracy 

bogatsze obszary gminy dysponują lepszą infrastrukturą. 

W gminie nie występuje na razie wieloletnie kontraktowanie usług publicznych, nawet 

w obszarze sportu. Wyraźną barierą utrudniającą współpracę NGO z gminą Zielonki jest 

niewystarczająca wiedza podmiotów trzeciego sektora na temat uregulowań prawnych 

u.d.p.p.w. oraz zasadach przygotowania wniosku, realizacji projektu i jego rozliczania. 

Sytuację tę utrudnia fakt, iż rotacja ludzi w organizacjach jest bardzo duża, w związku z czym 

jednorazowe szkolenie nie rozwiązuje problemu. Natomiast z powodu stosunkowo 

niewielkiej liczby projektów realizowanych we współpracy z NGO nieopłacalna jest 

organizacja każdorazowych przedkonkursowych szkoleń. Stopień skomplikowania zapisów 

we wnioskach jest zbyt duży, by poradziły sobie z nim małe lokalne organizacje. Zdaniem 

władz gminy, Ministerstwo mogłoby wydać ogólnie dostępne materiały interpretujące zapisy 

wniosku na podstawie ustawy tak, aby organizacje wiedziały, jakie informacje mają 

umieszczać w poszczególnych rubrykach. 

Gmina jest zasadniczo zadowolona z uregulowań prawnych u.d.p.p.w., niemniej zwraca 

uwagę na zbyt ogólne sformułowania ustawowe, dopuszczające szeroką interpretację. Jest 

to sytuacja niekorzystna dla urzędników, gdyż pozwala na uznaniowość interpretacji 

poszczególnych zapisów. Przykład może stanowić punkt 13. wniosku, gdzie wymaga się od 

każdej organizacji, która kiedyś uzyskała prawo do prowadzenia działalności gospodarczej 

wypełnienie punktu, nawet jeśli organizacja nigdy w rzeczywistości takiej działalności nie 
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prowadziła i nie zgłaszała do urzędu skarbowego. Na końcu wniosku natomiast organizacja 

oświadcza, że chociaż uzupełniła punkt 13., to jednak nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Sytuacja byłaby korzystniejsza i prostsza, gdyby organizacja nieprowadząca działalności 

gospodarczej mogła po prostu zostawić rubrykę 13. pustą. 

Kolejnym kłopotem jest twierdzenie, iż jeśli organizacja zdeklarowała konkretny wkład 

własny, to mimo iż pozyskała w rzeczywistości środki mniejsze niż planowała, to proporcja 

wkładu własnego musi pozostać przynajmniej taka sama, jak wcześniej przewidziana. 

Wątpliwości budzi również art. 19a u.d.p.p.w., w którym zapisano, iż kwota przeznaczana na 

zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% globalnej 

kwoty przewidzianej w budżecie na zadania publiczne. Czy ustawodawca miał na myśli kwotę 

przeznaczaną na zadania zlecane w trybie u.d.p.p.w., czy na realizację zadań publicznych 

także na podstawie innych ustaw? Interpretacja szersza byłaby korzystniejsza dla 

samorządów gminnych. Najistotniejszą barierą po stronie NGO we współpracy 

z administracją publiczną wydaje się brak wkładu własnego. Władze gminy Zielonki sugerują, 

aby ustawodawca przewidział możliwość udzielania organizacji środków na wkład własny 

przez samorząd. Obecnie bowiem wiele organizacji z powodu braku wystarczającego wkładu 

własnego w ogóle odstępuje od ubiegania się o realizację zadań publicznych. Gmina sama 

próbuje wypracowywać mechanizmy umożliwiające udzielanie wkładu własnego 

organizacjom zgodnie z prawem, niemniej jasny zapis ustawowy zezwalający na taką 

praktykę przy zlecaniu zadań publicznych byłby pożądany. 

 

Powiat Nowy Targ 

W powiecie nowotarskim nie opracowano modelu formy realizacji zadań publicznych. 

Dotychczas zadania publiczne były wykonywane za pośrednictwem powiatowych jednostek 

organizacyjnych. Organizacje pozarządowe zgłaszają się o dofinansowanie zadań z obszaru 

kultury. Środki są przekazywane przez Powiatowe Centrum Kultury. Wnioski organizacji 

każdorazowo trafiają pod obrady zarządu powiatu, który podejmuje decyzję o przyznaniu 

bądź nie dotacji. Główną barierą ograniczającą możliwość szerszej współpracy powiatu 

z działającymi na jego terenie NGO jest fakt, że sektor pozarządowy jest bardzo 

rozdrobniony. Brakuje jednej dużej organizacji integrującej inne działające na terenie 
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powiatu. Nie ma też raczej organizacji, która miałaby taki potencjał, być może poza 

Związkiem Podhalan. 

W tym kontekście wydaje się, że formuła regrantingu, chociaż zdaniem urzędu 

atrakcyjna, bo upraszczająca formalizm związany z oddzielnym rozliczaniem każdej dotacji, 

ma małe szanse powodzenia. Nie ma bowiem organizacji mogącej pełnić funkcję organizacji 

parasolowej. Regranting zdaje się jednak posiadać również pewną wadę. Według powiatu 

istnieje niebezpieczeństwo, że organizacja parasolowa nie będzie realizowała zadań zgodnie 

z oczekiwaniami administracji. Nie występują większe problemy przy rozliczaniu dotacji, gdyż 

są to z reguły małe granty z określonym we wniosku przeznaczeniem środków. Niekiedy 

powiat przekazuje też dotację w formie rzeczowej – np. zakupione nagrody na organizowany 

przy okazji imprezy kulturalnej konkurs. 

Doświadczenie powiatu w kontaktach z Regionalną Izbą Obrachunkową nie jest duże, 

niemniej urząd zauważa problem polegający na zbyt restrykcyjnych kontrolach. RIO zawsze 

zgłasza uwagi do wydatków promocyjnych. Głównie chodzi o efekty tych wydatków. Niestety 

jednak efekty są trudno mierzalne. Poza tym wymogi formalne przy kontroli są niezależne od 

kwoty dotacji, co jest niekiedy uciążliwe i powoduje, że powiat musi bardzo ostrożnie 

dysponować środkami i przeznaczać je na konkretne rzeczy. 

Powiat nowotarski zwraca uwagę na potrzebę doprecyzowania w ustawie zasad 

udzielania pożyczek i udzielania dofinansowania na wkład własny. Powiat nie jest chętny do 

udzielania pożyczek, chociaż wie, że jest takie zapotrzebowanie ze strony NGO, dlatego że 

jest to dla samorządu rodzaj wspierania trzeciego sektora bez uzasadnienia w postaci 

realizacji konkretnego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. W powiecie 

organizowane są konsultacje programu współpracy z NGO. Samorząd powiatowy ma 

problem z tym, czy program współpracy powinien być opracowywany po uwzględnieniu 

założeń programów gmin z jego obszaru, czy też nie, zważywszy na niezależność 

poszczególnych szczebli samorządu. Ogłoszenie o konsultacjach jest zamieszczane na stronie 

internetowej starostwa powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie władz powiatu. 

Nie powiadamia się organizacji osobiście ze względu na złe doświadczenia w tym zakresie. 

Przy opracowywaniu strategii rozwoju rozesłano zaproszenia do konsultacji do organizacji 

pozarządowych, jednakże później okazało się, że baza organizacji posiadana przez urząd była 

nieaktualna i niektóre organizacje nie zostały poinformowane. 
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Urzędnicy skarżą się, iż baza OPP dostępna na stronach ministerialnych nie jest na 

bieżąco uaktualniana. W powiecie nie ma oddzielnego stanowiska ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i zadania z tego zakresu wykonuje Wydział Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa. Utrudnia to aktualizowanie bazy organizacji działających na 

terenie powiatu. Urzędnicy postulują rozróżnienie w ustawie zasad, na których powinna się 

opierać współpraca NGO z poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego ze względu 

na odmienną specyfikę gmin, powiatów i województw. W najbliższym czasie powiat ma 

zorganizować imprezy, promujące integrację osób niepełnosprawnych. Projekt ten będzie 

zrealizowany we współpracy z NGO przy wkładzie własnym powiatu oraz środkach z urzędu 

marszałkowskiego. 

 

Miasto Suwałki 

Informacje uzyskane w Urzędzie Miasta Suwałki wskazują na to, iż podstawą, na której 

opiera się współpraca NGO z samorządem jest program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. W dokumencie tym określana jest pula środków finansowych 

przeznaczanych w danym roku na realizację zadań publicznych przy pomocy NGO. Następnie 

samorząd ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań. Na terenie miasta organizacje 

pozarządowe wykazują największą aktywność w obszarach kultury fizycznej i sportu. 

Urzędowi ciężko wskazać obszary, w których należałoby zaktywizować trzeci sektor. 

Zasadniczo organizacje pozarządowe są w tym regionie aktywne, a obecnie tworzy się 

federacja organizacji. 

Podobnie jak w pozostałych badanych JST, w mieście Suwałki nie stosuje się 

powierzenia realizacji zadań publicznych, lecz jedynie ich wsparcie. Oprócz tego lokalne 

organizacje korzystają z programów unijnych, na które przeznaczane są duże kwoty. Od 2011 

roku na terenie miasta działają 2 inicjatywy lokalne. Jedna na podstawie u.d.p.p.w. Jest ona 

realizowana w obszarze wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

(modernizacja dróg lokalnych, ciągów pieszych, sieci wodociągowych, remonty szkół). Druga 

inicjatywa lokalna jest inicjatywą inwestycyjną realizowaną przez spółdzielnie. W ostatnim 

roku nie udzielono żadnych pożyczek/gwarancji/poręczeń. 

Dotychczasowe doświadczenia miasta w kwestii wieloletniego kontraktowania zadań 

publicznych są małe. Pierwsza tego typu umowa pojawiła się w 2013 roku. Podejmowane są 
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próby upowszechnienia tego modelu, niemniej dotychczas absolutny prym wiodą umowy 

roczne. 

Do najczęstszych problemów w relacjach z NGO zalicza się nieterminowość organizacji 

przy rozliczeniach (urząd musi ponaglać organizacje), a także błędy formalne, rachunkowe, 

metodyczne. Poza tym stwierdza się również braki w dokumentacji, np. braki opisów na 

dokumentach. Urzędnicy zauważają, iż młode organizacje mają trudności z rozpoczęciem 

działalności i jej zorganizowaniem. Stworzono im płaszczyznę do współpracy z samorządem – 

centrum do współpracy z organizacjami, gdzie mogą uzyskać pomoc prawną i księgową. Po 

stronie organizacji zauważalna jest duża pozycja roszczeniowa. Z drugiej strony część z nich 

jest bardzo zaangażowana, więc w pewnym sensie mogą one usprawiedliwić taką postawę. 

Zdarzają się jednak także mało aktywne podmioty. Trzeci sektor zgłasza też pod adresem 

administracji zastrzeżenia odnośnie procedur i tzw. nadmiernej biurokracji. Woleliby, żeby 

proces współpracy przebiegał szybciej, bez zbędnych formalności. 

Do tej pory Suwałki nie stosowały regrantingu, w związku z tym urzędnikom trudno się 

ustosunkować do tej formuły. Niemniej pojawił się głos, iż lepiej jest udzielać dotacji 

realizatorowi zadania publicznego w sposób bezpośredni. 

Urząd ocenia kontrolę prowadzoną przez RIO jako konieczną i pożyteczną dla samego 

urzędu, pozwalającą doskonalić proces zlecania realizacji zadań publicznych NGO. 

Ewentualne zastrzeżenia pod adresem RIO dotyczą tylko niekiedy zbytniej szczegółowości 

przeprowadzanych kontroli. 

W kwestii uregulowań prawnych miasto Suwałki nie zgłasza większych zastrzeżeń ani 

konkretnych rekomendacji. Przedstawiciele samorządu terytorialnego zwracają uwagę na to, 

iż najważniejszą barierą we współpracy z NGO nie są procedury, ale czynnik ludzki. 

Największe problemy w funkcjonowaniu mają młode organizacje, które nie posiadają 

wystarczających środków własnych oraz nie mogą wykazać się odpowiednim 

doświadczeniem, wymaganym przez urząd. 

 

Powiat Mińsk Mazowiecki 

Władze powiatu posiadają pewien wypracowany model współpracy z NGO. 

Organizacje mają stworzoną możliwość szerokiego dostępu do realizacji zadań powiatu. 

Model opiera się na rocznym programie współpracy z organizacjami, w którym umieszcza się 
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katalog zadań, jakie mogą być realizowane przy pomocy NGO. Na podstawie zamieszczonego 

na stronach internetowych programu współpracy można stwierdzić, iż rzeczywiście zgodnie 

z informacjami przekazanymi przez urząd, powiat jest otwarty na szeroki współudział 

trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Zakres przedmiotowy programu obejmuje 

wszystkie zadania wymienione w art. 4. ust. 1. u.d.p.p.w., a zatem powiat nie zakłada z góry 

realizowania niektórych działań tylko przez jednostki komunalne70. Następnie w programie 

wskazuje się zadania priorytetowe z punktu widzenia powiatu. Oprócz tego trzeci sektor 

może zgłaszać także inne zadania publiczne powiatu, które chce realizować. Niekiedy zdarza 

się, że powiat musi odmówić, gdyż organizacja pozarządowa zgłasza się z propozycją 

realizacji zadania przynależnego ustawowo do gminy. Niektóre organizacje składają wnioski 

do końca września z informacjami, co planują organizować na terenie powiatu w kolejnym 

roku. Pozwala to władzom powiatu zaplanować, które obszary działań będą się cieszyły 

największym zainteresowaniem organizacji. 

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu mińskiego są najbardziej aktywne w takich 

obszarach jak: kultura, sport, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyka, 

zdrowie, współpraca zagraniczna. Ciężko wskazać obszary wymagające uaktywnienia 

organizacji trzeciego sektora, gdyż – pomimo bardzo niewielkich środków jakimi dysponuje 

powiat – aktywność NGO jest duża. 

Powiat nie powierza realizacji zadań publicznych, lecz jedynie je wspiera, wymagając 

min. 25% wkładu własnego organizacji. Granty są udzielane, niemniej dopiero ze środków, 

które pozostają po rozpisaniu otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, gdyż 

władze chcą, aby organizacje miały równy i konkurencyjny dostęp do funduszy 

samorządowych. Dotychczas nie pojawiła się żadna inicjatywa lokalna (wedle słów 

urzędników wynika to ze specyfiki jednostek terytorialnych jakimi są powiaty; inicjatywy 

lokalne mają większe szanse powodzenia w gminach), ani nie udzielano 

gwarancji/pożyczek/poręczeń. Wieloletnie kontraktowanie zadań publicznych nie występuje 

na terenie powiatu mińskiego. 

Najczęstsze problemy we współpracy powiatu z NGO to trudności formalne 

występujące po stronie trzeciego sektora. Organizacje niekiedy nie czytają umów, co 

skutkuje np. wydatkowaniem środków po upływie terminu realizacji zadania, w efekcie 

                                                        
70

http://files.powiatminski.pl/_data_new/2014/01/program2014_organizacje_8a48640c.pdf  
[dostęp: 07.04.2014]. 

http://files.powiatminski.pl/_data_new/2014/01/program2014_organizacje_8a48640c.pdf
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czego organizacje muszą wtedy zwracać otrzymane dotacje. Zasadniczo jednak współpraca 

układa się dobrze i nie było jakichś wyjątkowych, negatywnych doświadczeń. 

Do tej pory nie stosowano regrantingu. Ewentualną decyzję w tym zakresie podejmie 

zarząd powiatu. Trudno zjednoczyć organizacje, gdyż każda działa w swoim obszarze. Próby 

budowy współpracy podejmuje Federacja Mazovia, niemniej jest to trudne zadanie. 

Powiat miński nie zgłasza zastrzeżeń pod adresem kontroli przeprowadzanych przez 

RIO. W ubiegłym roku odbyła się taka kontrola i w obszarze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi RIO nie wskazała żadnych nieprawidłowości. 

W kwestii uregulowań prawnych urzędnicy powiatu zwracają uwagę, iż organizacje nie 

nadążają za zmianami przepisów np. wzorów ofert itp. Mają problem z dostosowaniem się 

do tego typu zmian. Ostatnio opracowany nowy wzór oferty zamiast być prostszy, okazał się 

trudniejszy dla organizacji, więc zmiany dokonywane w tym zakresie niestety nie są 

korzystne. Prócz tego przedstawiciele powiatu twierdzą, iż potrzebne są dodatkowe 

szkolenia, za każdym razem gdy Ministerstwo dokonuje zmian w regulacjach. Ze szkoleniami 

wiąże się jednak problem, iż wśród osób je przeprowadzających nie ma zgodności co do 

interpretacji przepisów, brak jednej wykładni. 

 

[studia przypadków opracowano na podstawie wywiadów z przedstawicielami JST] 
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kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także 

polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkanaście projektów krajowych 

i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, głównie w ramach funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz na zlecenia MRR, MSiT, MG, a także 

podmiotów komercyjnych.  

 

mgr Monika Chomątowska – doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka studiów 

licencjackich (2011) i magisterskich (2013) na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 


