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W ramach projektu badane są następujące instrumenty współpracy finansowej organizacji 

pozarządowych z samorządem terytorialnym: 

• Instrument 1 "małe dotacje" - czyli zlecanie zadań publicznych w trybie 

pozakonkursowym (art. 19a ustawy o DPPiW). 

• Instrument 2 powierzanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym czyli 

finansowania tych zadań w całości z przekazywanej dotacji. 

• Instrument 3 umowy wieloletnie na realizację zadań publicznych. 

• Instrument 4 umowy umożliwiające zlecanie realizacji zadania publicznego innym 

organizacjom pozarządowym (tzw. regranting na podstawie art. 16 ust.7 ustawy o 

DPPiW). 

• Instrument 5 pożyczki na działalność pożytku publicznego (na podstawie art. 5 ust. 8 

ustawy o DPPiW). 

• Instrument 6 gwarancje lub poręczenia na działalność pożytku publicznego (na 

podstawie art. 5 ust. 8 ustawy o DPPiW). 

• Instrument 7 dotacje inwestycyjne na działalność pożytku publicznego (na podstawie 

art. 2 ustawy o DPPiW). 

• Instrument 8 inicjatywa lokalna (na podstawie art. 19b-19h ustawy o DPPiW). 

• Instrument 9 budżet partycypacyjny/budżet obywatelski. 

Niniejsza analiza, ma na celu sprawdzenie, jak stosowanie powyższych instrumentów 

wyglądało w latach poprzedzających projekt. 
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1. Ogólne informacje dotyczące potencjału organizacji pozarządowych i współpracy z 

administracją publiczną 

Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji 

trzeciego sektora w 2012 r.1 w Polsce w 2012 zarejestrowanych było około 11 tys. fundacji i 

72 tys. stowarzyszeń (bez Ochotniczych Straży Pożarnych). Około ¼ z nich jest nieaktywna. 

7%  NGO koncentruje się jedynie na najbliższej okolicy, 34% swój zasięg działalności 

ogranicza do 1 gminy lub powiatu, 23% jest aktywna na obszarze danego województwa, 28% 

działa na skalę ogólnopolską, a 10% prowadzi aktywność międzynarodową. Jeżeli chodzi o 

sfery zainteresowań NGO, to 38% z nich ma w swym zakresie działań sport, turystykę, 

rekreację lub hobby; 17% kulturę i sztukę; 14% edukację i wychowanie; 6% ochronę zdrowia; 

6% usługi socjalne, pomoc społeczną lub ratownictwo itd.; 5% rozwój lokalny, a 14% inną 

działalność.2 

Polskie organizacje pozarządowe są bardzo zróżnicowane pod względem środków 

finansowych jakimi dysponują. Około 20% z nich ma roczny budżet nieprzekraczający tysiąca 

złotych, a podobna ilość ma w ciągu roku przychody powyżej 100 tys. zł. Podstawowymi 

źródłami ich dochodów są środki publiczne, pozostałe to głównie darowizny i składki 

członkowskie (te ostatnie są często stosowane, ale zazwyczaj nie mają wielkiego znaczenia 

dla całego budżetu organizacji)3. 

Z danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w przeciągu ostatnich 15 lat 

wynika, że liczba aktywnych organizacji pozarządowych stale rośnie (w latach 1997-2012 

wzrosła ona trzykrotnie). Jednocześnie wzrasta ich potencjał finansowy (potrojony w okresie 

od 1997 do 2012) i maleje ilość członków (w omawianym okresie było ich około  10 mln). W 

2012 roku przeszło 90% NGO badanych przez GUS, zostało zasilonych finansowo ze źródeł 

zewnętrznych, bądź wypracowało własny przychód. 41% uzyskało roczny przychód poniżej 

                                                           
1
 Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r.; Główny 

Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie; 
Warszawa, 28 marca 2014 r. 
2
 Jadwiga Przewłocka „Polskie Organizacje Pozarządowe 2012” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Warszawa 2013. 

3
 Piotr Adamiak, Jadwiga Przewłocka, Aleksandra Zając „Raport – Życie codzienne organizacji pozarządowych w 

Polsce” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Warszawa 2012. 
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10 tys. zł; 37% - poniżej 100 tys. zł; 18% - poniżej 1 mln zł, a 5% - powyżej 1 mln zł. W 

omawianym roku przeciętna wartość przychodów organizacji wyniosła 287,9 tys. zł (216 tys. 

rok wcześniej)4. W 2012 roku 41% wpływów organizacji stanowiły pieniądze publiczne, 40% - 

działalność komercyjna, 7% składki członkowskie, 1% zbiórki publiczne, a 8% pochodziła z 

innych źródeł. Ogólna kwota przychodów NGO w 2012 r. wyniosła 24 mld zł, analogicznie w 

2010 r. było to 23,2 mld zł. 

 

 

 

Wykres 1.
5 

średnioroczna  Liczba organizacji 
 

        

zmiana 2012     83,5 tys.  
 

2% 
2010 

       

   

80,4 tys. 
  

4% 
    

 

2005 
       

  

67,5 tys. 
 

 

    
 

18% 
1997  

27,4 tys.  
 

 

   
 

        
  

  Przychody  
 

 

2012 
             

2%         23,9 mld zł   
 

18% 2010       23,2 mld zł   
 

6% 2005   12,3 mld zł    
 

1997 
              

 

8,1 mld zł 
   

    
 

               
 

 

 

W raporcie Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 20126 

analizowane są dane obejmujące 2011 rok. Wskazano tam, że w tym okresie (podobnie jak 

dwa lata wcześniej) pieniądze publiczne stanowiły około połowę sumarycznego budżetu 

organizacji pozarządowych. Wartość ta zasadniczo nie zmienia się w czasie, wzrasta 

natomiast znaczenie środków Unii Europejskiej. Odsetek organizacji korzystających z 

pieniędzy unijnych wzrósł z 9% w 2009 r. do 12% w 2011. W 2011 r. 37% budżetów NGO 

                                                           
4
 http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosci/845344.html 

5
 Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r.; Główny 

Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie; 
Warszawa, 28 marca 2014 r. 
6
 Piotr Adamiak, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka; Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z 

badania 2012; Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013; 
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stanowiły krajowe środki publiczne (19% to środki samorządowe a 18% środki centralne). W 

omawianym okresie 90% gmin (w 2003 było to 68% gmin, w 2007 – 80%) zasiliło organizacje 

pozarządowe wsparciem finansowym, w uśrednieniu stanowiło ono 0,6% przeciętnego 

budżetu gminnego. 85% badanych przez Klon/Jawor organizacji deklarowało utrzymywanie 

kontaktów z miejscowymi urzędami gmin (w 4  przypadkach na 10 są to kontakty regularne), 

natomiast 60% ze starostwami powiatowymi (49% NGO otrzymało środki finansowe z 

któregoś z tych źródeł). 46% badanych NGO otrzymało wsparcie w postaci dotacji, 10% 

sprzedało urzędom produkty lub usługi,  a 4% pozyskało pożyczki, poręczenia lub gwarancje.  

 

2. Dane dotyczące poszczególnych instrumentów współpracy finansowej 

Wyniki monitoringu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 

podstawie „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za lata 2010 2011”7 oraz wyników ankiet przeprowadzonych w ramach prac 

nad sprawozdaniem, a także innych publikacji. 

W roku 2010 organizacje pozarządowe złożyły do jednostek administracji samorządowej 

(gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich) około 75,5 tysiąca ofert, na ich podstawie 

podpisano około 53 tysiące umów i wydano/przekazano niespełna 4 miliardy złotych. 

W roku 2011 organizacje pozarządowe złożyły do jednostek administracji samorządowej 

około 83 tysiące ofert, na ich podstawie podpisano około 57,5  tysiąca umów i 

wydano/przekazano niecałe 4,2 miliarda złotych. Zarówno w 2010 r. jak i 2011 r. około 220 

mln zł z tej kwoty stanowiły środki z UE W 2011 ze środków unijnych korzystało 11% 

organizacji8. W porównaniu do 2010 r. w 2011 r. liczba ofert wzrosła o 7452, liczba umów o 

4505, a suma wydanych/przekazanych środków o 247 697 980 złotych. W latach 

wcześniejszych JST przekazały organizacjom pozarządowym następujące kwoty: 2005 – 

                                                           
7
 Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 

2011, pod red. Anny Panasiuk; wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biblioteka pożytku publicznego; 
Warszawa 2012. 
8
 http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/803649.html 
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ponad 937 mln zł, 2006 – ponad 904 mln zł, 2007 – około 869 mln zł, 2008 – ponad 1191 mln 

zł, a w 2009 roku około 1 421 mln złotych. 

Na poniższym wykresie przedstawiono, jak ilość środków przekazywanych przez samorządy 

organizacjom pozarządowym zmieniała się w czasie: 

 

 

Liczbę umów i środków wykorzystanych przez gminy i powiaty w ramach poszczególnych 

instrumentów obrazuje poniższa tabela: 
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Instrument 

GMINY POWIATY 

2010 2011 2010 2011 

Liczba 

umów 

Łączna pula 

środków w zł 

Liczba 

umów 

Łączna pula 

środków w zł 

Liczba 

umów 

Łączna pula 

środków w zł 

Liczba 

umów 

Łączna pula 

środków w zł 

Instrument 1 "małe 

dotacje" - czyli 

zlecanie zadań 

publicznych w 

trybie 

pozakonkursowym 

(art. 19a ustawy o 

DPPiW) 

1016 11 039 991 

 

2600 

 

8616134 590 

 

5039177 

 

1243 9951474 

Instrument 2 

powierzanie 

realizacji zadań 

publicznych 

podmiotom 

zewnętrznym czyli 

finansowania tych 

zadań w całości z 

przekazywanej 

dotacji. 

2 901 97 666 553 3 174 144 242 954 903 110 258 375  

 

 

1 038 

 

163 577 720  

Instrument 3 

umowy wieloletnie 

na realizację zadań 

publicznych 

312 75 050 855  

  

336 878 159 974 

 

858 

 

298 678 077  

 

645 

 

693 737 528   

Instrument 4 

umowy 

umożliwiające 

zlecanie realizacji 

zadania publicznego 

innym organizacjom 

pozarządowym 

(tzw. regranting na 

B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. 
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podstawie art.16 

ust.7 ustawy o 

DPPiW) 

Instrument 5 

pożyczki na 

działalność pożytku 

publicznego (na 

podstawie art.5 

ust.8 ustawy o 

DPPiW) 

B.d. B.d. B.d. 21 247 904  

 

B.d. B.d. B.d. 32 450  

 

Instrument 6 

gwarancje lub 

poręczenia na 

działalność pożytku 

publicznego (na 

podstawie art.5 

ust.8 ustawy o 

DPPiW) 

B.d. B.d. 34 

 

B.d. B.d. B.d. 1 

 

B.d. 

Instrument 7 

dotacje 

inwestycyjne na 

działalność pożytku 

publicznego (na 

podstawie art.2 

ustawy o DPPiW) 

B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. 

Instrument 8 

inicjatywa lokalna 

(na podstawie art.2 

ustawy o DPPiW) 

446 

 

B.d. 359 B.d. 166 

 

B.d. 94 B.d. 

Instrument 9 

budżet 

partycypacyjny/bu

dżet obywatelski 

B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. B.d. 

Otwarte konkursy 

ofert 

22756 1 973 477 030  23372 1 005 550 071  18760 507 626 141  17792 549 361 847  
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Inne tryby niż 

otwarte konkursy 

ofert 

2 800 214 998 141  4 245 195 564 901   2 951 574 270 652  3 052 998 873 750  

 

 

 

Małe dotacje 

W 2010 roku 407 gmin i powiatów stosowało „małe dotacje”, a w 2011 było to 614 JST. 

Stanowiło to ok. 22% wszystkich gmin i powiatów.  Instrument „małych dotacji" - czyli 

zlecania zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o DPPiW) jest 

powszechnie stosowanym mechanizmem współpracy finansowej samorządów z NGO w 

Polsce, obok trybu otwartego konkursu ofert. W 2010 roku JST podpisały w ramach tego 

instrumentu łącznie 1606 umów i wydatkowały 16 079 168 zł. Natomiast w 2011 r. zawarto 

3843 umów i wydatkowano łącznie 18 567 608 zł. Generalnie stopień wykorzystania małych 

dotacji przez polskie samorządy wzrasta z roku na rok. Poniższa tabela pokazuje jak 

wyglądało to w rozbiciu na poszczególne województwa.9 

 

Województwo 2010 rok 2011 rok 

 Umów Środków Umów Środków 

Dolnośląskie 281 3217021 zł 1357 1889728 zł 

Kujawsko-pomorskie 60 466205 zł 54 243182 zł 

Lubelskie 32 201399 zł 75 385978 zł 

Lubuskie 140 504563 zł 82 267945 zł 

Łódzkie 78 628896 zł 105 417141 zł 

Małopolskie 161 1760700 zł 191 1703676 

Mazowieckie 180 1506171 zł 494 3554449 zł 

Opolskie 33 205674 zł 90 582036 zł 

Podkarpackie 89 761659 zł 124 1022085 zł 

                                                           
9
 Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych w ramach prac nad sprawozdaniem Tytuł ankiety 1: 

„Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem 

pozarządowym za 2010 rok” Tytuł ankiety 2: „Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok” 
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Podlaskie 46 725701 zł 108 641903 zł 

Pomorskie 71 654354 zł 227 2937712 zł 

Śląskie 159 1613 073 zł 295 1719310 zł 

Świętokrzyskie 39 504926 zł 50 280618 zł 

Warmińsko-

mazurskie 

46 652197 zł 116 449673 zł 

Wielkopolskie 184 2662229 zł 254 1455885 zł 

 

Przykładowo10 w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono badanie 

współpracy 163 miejscowych samorządów z organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem 

analizy było między innymi stosowanie instrumentu małych dotacji. Takie rozwiązanie 

stosuje około 1/3 ankietowanych samorządów. W 2012 roku przeznaczyły na ten cel 413 000 

zł, natomiast w 2013 - 582 000 zł. 

Powierzanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym 

Najpowszechniejszym sposobem wspierania organizacji są dotacje przyznawane w drodze 

otwartych konkursów ofert (wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych). 

Według Monitoringu współpracy urzędów z organizacjami za 2011 rok – 94% gmin ogłasza 

takie konkursy, natomiast ponad 30% organizacji nie zdaje sobie z tego sprawy. Przy tym 

54% badanych było zdania, że urzędy od dłuższego czasu dofinansowują te same projekty, 

25% twierdziło, że o wygranej decydują układy, znajomości itd. Ponad 30% ankietowanych 

NGO deklarowało, że tematyka konkursów jest z nimi konsultowana, natomiast mniej więcej 

tyle samo miało przeciwne zdanie.  

W 2010 roku gminy podpisały 2901 umów i wydatkowały 11 039 991 zł w ramach tego 

instrumentu. W tym samym roku powiaty i miasta na prawach powiatu podpisały 903 

umowy i wydały 110 258 375 zł. W 2011 r. gminy w ramach powierzania realizacji zadań 

publicznych podpisały 3174 umów i przeznaczyły 144 242 954 zł na ich realizację. Jeżeli 

chodzi o powiaty, to sumy te wyniosły odpowiednio - 1038 umów i 163 577 720 zł. 

                                                           
10

 Piotr Niedziałkowski „Raport z badania ankietowego” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; Toruń 
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Umowy wieloletnie na realizację zadań publicznych 

W ramach instrumentu umów wieloletnich w trybie otwartych konkursów ofert, 

administracja samorządowa w 2010 r. podpisała 1090 umów, a w 2011 r. 916 umów, 

natomiast w pozostałych trybach w 2010 r. 163 umowy, a w 2011 r. 660 umów. 

Poniższe wykresy obrazują liczbę umów wieloletnich podpisanych przez samorządy w 2010 r. 

i 2011 r. Jak widać, gminy podpisały 312 umów w 2010 roku i 336 umów w 2011 roku. 

Powiaty i miasta na prawach powiatu podpisały 858 umów wieloletnich w 2010 roku i 645 w 

2011 roku. 

 

 
Umowy wielotonie w 2010 roku wykorzystywało 317 JST, a w 2011 337 gmin i powiatów. 

Regranting 

Instrument regrantingu - w 2011 r. 51 instytucji (w tym zarówno administracji rządowej jak i   

samorządowej) zawarło umowę  z NGO w ramach tego narzędzia. Wyniki badania 

„Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i 

nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2011 rok” pokazują, że regranting stosowało 

wtedy 11 powiatów i miast na prawach powiatu oraz 39 urzędów gmin. 
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W 2012 roku przeprowadzono ogólnopolskie badanie dotyczące stosowania instrumentu 

regrantingu przez JST11, wzięło w nim udział 369 gmin i powiatów. 282 z nich zadeklarowało, 

że wie na czym polega ten instrument – rzeczywistą wiedzę na ten temat miało 112 

podmiotów. Stosowanie regrantingu zadeklarowały 33 podmioty (w rzeczywistości 

stosowało go 9 JST). Świadczy to o niewielkiej świadomości administracji samorządowej w 

tym zakresie.  

Bardziej pogłębione badanie przeprowadzono w tym okresie w województwach lubelskim i 

warmińsko-mazurskim. Objęło ono 360 JST, wynika z niego, że regranting jest stosowany 

przez 13 lokalnych samorządów. Jedynie 4 spośród nich (m.in. Wieliczka) korzystało z tego 

instrumentu używając NGO jako operatora przekazywania dotacji. Przyczyny tego stanu 

rzeczy wskazywane przez samorządy, to przede wszystkim brak odpowiednich organizacji na 

danym terenie, brak wiedzy na temat regrantingu lub zbyt małe środki finansowe. Przy  czym 

ten ostatni argument nie znajduje pokrycia w danych statystycznych. Całościowo z 

powyższych badań wynika, że stosowanie regrantingu zadeklarowało 46 samorządów, a 

realnie stosowało go 13 z nich. 

Pożyczki na działalność pożytku publicznego 

W sprawozdaniu podano, że w ramach  instrumentu pożyczek w 2011 r. JST wypłaciły 

pożyczki dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę w wysokości 21 340 354 zł. Wyniki 

ankiet badających współpracę finansową JST z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku 

pokazują, że w tym okresie 120 urzędów udzieliło pożyczek, gwarancji lub poręczeń 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań w sferze pożytku 

publicznego, z czego 63 to urzędy gmin, a 57 to powiaty lub miasta na prawach powiatu. 

Gwarancje lub poręczenia na działalność pożytku publicznego  

Wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach prac nad sprawozdaniem z monitoringu 

współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem 

                                                           
11

 Magdalena Arczewska, „Raport z badania potrzeb i możliwości regrantingu” w ramach projektu „Regranting 
jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe w gminie i powiecie” Warszawa 2012 
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pozarządowym za 2011 rok- wskazują, że w tym roku gminy podpisały 34, a powiaty 1 

umowę w ramach tego instrumentu. W tym roku w samorządy wystawiły 31 poręczeń i 4 

gwarancje dla NGO. 

Inicjatywa lokalna 

W roku 2010 – 128 instytucji  samorządowych stosowało ten instrument współpracy z NGO 

(do JST wpłynęło 852 wniosków i 622 umowy). W 2011 roku było ich 122, (do JST wpłynęło 

528 wniosków i 453 umowy). W tym samym roku 591 JST zadeklarowało, iż mają uchwalone 

akty prawa miejscowego regulujące tryb i kryteria oceny wniosków składanych w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

Budżet Obywatelski12 

Budżet partycypacyjny funkcjonował w 70 polskich miastach i gminach. We wspomnianym 

roku największe kwoty na ten cel wyodrębniono w następujących miastach: Łódź – 20 mln, 

Białystok – 10 mln, Poznań – 10 mln, Toruń – 6,4 mln i Zielona Góra – 6 mln. Łączna kwota 

wyasygnowana na budżet obywatelski w 62 miastach w 2013 roku wyniosła 150 mln zł. Jeżeli 

chodzi o udział procentowy omawianego instrumentu w całym budżecie JST, to największy 

był on w gminie Kęty – 3,96%, w Kraśniku – 2,51% oraz w Świdnicy -2,25%, w większości 

przypadków nie przekraczał on jednak 1% całości budżetu. Jeżeli chodzi o wkład budżetu 

obywatelskiego w wydatki inwestycyjne to np. w Kraśniku było to prawie 49 % (2 mln zł), w 

Kętach 25,96%, a w Krośnie Odrzańskim – 18,24% - w takim zestawieniu przodują raczej 

małe samorządy, gdyż tam generalnie wydatki tego typu są dużo mniejsze niż w dużych 

aglomeracjach. 

W Warszawie mieszkańcy będą po raz pierwszy w 2014 roku współdecydowali o wydatkach z 

miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków 

przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców od 0,5 do 1,1% budżetu dzielnicy. Pomysły 

projektów można było zgłaszać od 20 stycznia do 9 marca. W sumie zgłoszono 2236 

projektów, z czego w wyniku oceny formalnej i preselekcji pod głosowanie poddano 1390 

projektów. 

                                                           
12

 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, „Budżet Obywatelski w Polsce” Fundacja im. Stefana Batorego, 
Warszawa 2014 
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Głosowanie odbyło się pomiędzy 20 a 30 czerwca, a wyniki zostały ogłoszone 12 lipca. Kwota 

budżetu przewidziana na realizację wyniosła 26 mln. W głosowaniu wzięło udział 167 tys. 

Warszawiaków. Analiza frekwencji wskazała, że szczególnym zainteresowaniem 

mieszkańców cieszyły się budżety partycypacyjne a następujących dzielnicach: Ursynów, 

Mokotów, Wawer i Włochy. 13 

Dotacja inwestycyjna 

Na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty nie zaliczane do 

sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z 

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

tych zadań. Są to tak zwane dotacje inwestycyjne. To rozwiązanie pojawiło się w 2009 roku. 

Pytanie o stosowanie dotacji inwestycyjnych pojawiło się w monitoringu ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej w ankiecie za 2012 rok. Ze wstępnych danych z monitoringu stosowanie 

dotacji inwestycyjnej zadeklarowało 40 JST. Jednak w badaniach prowadzonych przez FRDL w 

ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji 

publicznej nie udało się zidentyfikować żadnego samorządu udzielającego dotacji 

inwestycyjnych. Część JST, które zadeklarowały stosowanie dotacji inwestycyjnej uwzględnia 

koszty adaptacji czy remontów w ramach dotacji przyznawanych w otwartych konkursach 

ofert, część zaś przyznaje dotacje na inwestycje w ramach wydzielonych zadań publicznych i 

odrębnych trybów ich zlecania, na przykład w zakresie dofinansowania kosztów inwestycji w 

sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

                                                           
13

 Szczegółowe dane o wynikach, frekwencji i wybranych projektach w ramach budżetu partycypacyjnego w 
poszczególnych dzielnicach M.st. Warszawy: 
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-pierwszym-warszawskim-
bud-ecie-partycypacyjnym-1 
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Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Miasta st. Warszawy.14 

Na terenie stolicy do 2013 zarejestrowano około 10 000 NGO, z tego aktywnych jest 

niespełna 8 000. W 2012 roku wydano na współpracę z nimi powyżej 114 mln zł (około 1% 

budżetu miasta). Większa część tej sumy wydawana jest na drodze otwartych konkursów 

ofert. Corocznie ogłasza się ich około 160, udział w nich bierze około 1100 NGO (składając 3-

4 tysiące aplikacji), a około 800 uzyskuje co najmniej 1 dotację. W omawianym roku 

przyznano niespełna 1900 dotacji.  Przy współpracy na linii NGO – samorząd, najwięcej 

kłopotu stanowi niejasność przepisów i kryteriów rozstrzygania konkursów, organizacje 

wskazują też brak wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Organizacje w większości są 

zadowolone z pomocy uzyskiwanej od urzędników na etapie aplikowania i realizacji 

projektów, natomiast za najbardziej uciążliwy uznają etap kontroli. 

Analiza Stron BIP i stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Dane ze szczegółowej analizy są umieszczone w bazie JST sporządzonej do mapy dobrych 

praktyk. Umieszczono w niej dane o 277 samorządach, które zbadano pod kątem stosowania 

przez nie instrumentów finansowych współpracy z NGO i informacji tego dotyczących 

umieszczanych  na stronach internetowych i stronach BIP. Z deklaracji wynika, że samorządy 

te najczęściej stosują instrument małych dotacji (238), oraz powierzanie realizacji zadań 

(194). Na kolejnych miejscach znalazły się: umowy wieloletnie (90), inicjatywa lokalna (61), 

budżet obywatelski (49), pożyczki na działalność pożytku publicznego (42), regranting (26), 

dotacje inwestycyjne (22) i na końcu gwarancje lub poręczenia na działalność pożytku 

publicznego (12). Generalnie zazwyczaj instrumenty te nie były opisywane na stronach 

internetowych urzędów, choć oczywiście na części z nich można było znaleźć informacje na 

ten temat. 

Poniższy wykres obrazuje procent ankietowanych samorządów, które stosują poszczególne 

instrumenty współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi (N=271): 

                                                           
14

 Piotr Adamiak, Jadwiga Przewłocka „Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. 
Raport z badania” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Warszawa 2013 
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3. Główne wnioski wynikające z raportu: 

 

Wnioski dotyczące stosowania instrumentów finansowych: 

• Na podstawie przeanalizowanych danych można powiedzieć, że objęte projektem 

instrumenty współpracy finansowej nie są powszechnie wykorzystywane przez 

samorządy, choć częstotliwość ich stosowania jest zróżnicowana. 

• Najczęściej stosowanym przez JST instrumentem jest powierzanie realizacji zadań 

publicznych. W 2011 roku ten instrument stosowało ok. 30% wszystkich gmin i 

powiatów. Wydaje się, że wynika to z prostoty jego stosowania, gdyż wykorzystuje on 

podstawowy tryb zlecania zadań publicznych, powszechnie stosowany przez 

samorządy czyli tryb otwartego konkursu ofert. 

• Drugim pod względem częstości stosowania instrumentem są „małe dotacje”. W 

2011 roku stosowało je ok. 22% wszystkich gmin i powiatów. Wynika to z prostoty 

tego instrumentu, choć wymaga on już dodatkowych działań ze strony samorządu, 

stąd mniejsza częstość jego występowania niż w przypadku powierzania. 

• Trzecim pod względem częstości stosowania są umowy wieloletnie. W 2011 

stosowało je ok. 12% wszystkich gmin i powiatów. Ten instrument nie wymaga 

dodatkowych zabiegów czy tworzenia odrębnej procedury, jednak z badań 
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przeprowadzonych przez FRDL wynika, że ograniczeniem stosowania umów 

wieloletnich jest skomplikowanie rozliczeń finansowych. Warto także zwrócić uwagę, 

że średnio jedna JST zawierała w 2011 roku niecałe 3 umowy wieloletnie. 

• Rzadziej niż umowy wieloletnie samorządy wykorzystywały inicjatywę lokalną, choć 

wydaje się, że jest to dość użyteczne narzędzie, zwłaszcza z perspektywy 

mieszkańców. W 2011 roku inicjatywę lokalną stosowało ok. 5% gmin i powiatów, 

przy czym średnio w 2011 roku jeden samorząd podpisał prawie ok. 4 umów 

inicjatywy lokalnej, co świadczy także o tym, że mieszkańcy masowo nie wykorzystują 

tej możliwości. Z badań przeprowadzonych przez FRDL wynika, że jedną z przyczyn 

rzadkiego wykorzystywania tego instrumentu przez samorządy, a także przez 

mieszkańców jest to, że wymaga on oddzielnej procedury i pewnego stopnia 

formalizacji. 

• Pożyczki dla organizacji pozarządowych w 2011 roku stosowało ok. 4% samorządów, 

a gwarancje i poręczenia oj. 1% wszystkich gmin i powiatów. Z pewnością o tak małej 

częstości stosowania tych instrumentów decyduje z jednej strony konieczność 

przygotowania odrębnej procedury stosowania tego typu instrumentów, z drugiej 

brak doświadczeń w korzystaniu z nich ze strony organizacji pozarządowych.  

• W przypadku regrantingu, jego stosowanie zadeklarowało w ramach monitoringu 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku niecałe 2% 

wszystkich gmin o powiatów. Wyniki innych badań mogą sugerować, że ta liczba jest 

jeszcze mniejsza, gdyż część JST, które zadeklarowały stosowanie regrantingu 

faktycznie go nie stosuje, a jedynie jest członkiem Lokalnych Grup Działania, które 

stosują mechanizm zbliżony do regrantingu. To, że regranting jest tak rzadko 

stosowany wynika z braku wiedzy na temat tego mechanizmu, a także braku prawnie 

określonej procedury jego stosowania. 

• Niezwykle rzadko stosowanym instrumentem jest dotacja inwestycyjna. W badaniu 

FRDL nie udało się zidentyfikować JST, która stosowałaby ten instrument, co nie 
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wyklucza, że w skali kraju mogą być pojedyncze samorządy wykorzystujące ten 

instrument. 

• Budżet obywatelski – według szacunkowych danych – stosowało w 2013 roku niecałe 

3% wszystkich gmin i powiatów. Według tychże danych liczba JST, które stosują ten 

instrument w ostatnich 2 latach dynamicznie rośnie i wydaje się, że ten trend będzie 

się utrzymywał.  

• Warto także zauważyć, że dane ogólne pochodzące z różnych źródeł, generalnie 

wskazują tendencję wzrostową jeśli chodzi o współpracę samorządów terytorialnych 

z organizacjami pozarządowymi, w tym także w zakresie wysokość środków 

przekazywanych przez samorządy organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych. 

• Tym bardziej, że z danych dotyczących kondycji i potencjału organizacji 

pozarządowych wynika jasno, że nadal największym ich brakiem są środki finansowe 

na realizację działań, z czego wynika, że zapotrzebowanie ze strony organizacji 

pozarządowych na korzystanie z różnych instrumentów finansowej współpracy  

potencjalne jest duże. 

• Na tym tle stosowanie objętych projektem instrumentów współpracy finansowej 

rożnie w niewielkim stopniu, a niekiedy nawet (np. w przypadku umów wieloletnich) 

spada, co wskazuje na konieczność wsparcia samorządów w ich upowszechnianiu. 

Wyjątkiem na tym tle jest wspomniany budżet obywatelski, który z uwagi na 

popularność tego rozwiązania w opinii publicznej, jest co raz częściej stosowany przez 

samorządy. 

 

Wnioski dotyczące mechanizmów monitorowania stosowania instrumentów finansowych: 

• Analiza danych zastanych pokazała, że w zasadzie jedynym, powszechnym źródłem 

informacji o stosowaniu finansowych instrumentów współpracy samorządów 

terytorialnych z organizacjami pozarządowymi jest monitoring funkcjonowania 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzony przez 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

• Inne źródła danych, takie jak cykliczne badania organizacji pozarządowych 

prowadzonych przez GUS i KLOM/JAWOR pokazują jedynie ogólny obraz współpracy 

organizacji z samorządami, nie uwzględniają natomiast informacji dotyczących 

stosowania poszczególnych instrumentów współpracy finansowej. 

• Nie wszystkie szczegółowe dane zebrane w ramach monitoringu stosowania ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2010 i 2011 są dostępne w 

opublikowanym raporcie (dotyczy to na przykład rozbicia danych na poszczególne 

typy JST), dotychczas także nie wszystkie instrumenty będące przedmiotem 

zainteresowania projektu były uwzględnione w monitoringu, dotyczy to budżetu 

partycypacyjnego, który po raz pierwszy uwzględniony został w badaniu za 2013 rok 

przeprowadzanym przez MPiPS w 2014 roku. 

• Specyfiką monitoringu prowadzonego przez MPiPS jest to, że JST deklarują w ramach 

badania stosowanie bądź niestosowanie różnych instrumentów współpracy; badania 

prowadzone w ramach projektu przez FRDL pokazują, że choć nie jest to duża skala, 

to zdarza się, że te deklaracje nie mają pokrycia w rzeczywistości, co wynika głównie z 

różnej interpretacji pytań zadawanych w ankiecie monitoringowej  przez osoby 

udzielające odpowiedzi. 

 

Publikacje wykorzystane w raporcie: 

• Piotr Adamiak, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka; Podstawowe fakty o organizacjach 

pozarządowych raport z badania 2012; Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013; 

• Piotr Adamiak, Jadwiga Przewłocka, Aleksandra Zając „Raport – Życie codzienne 

organizacji pozarządowych w Polsce” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Warszawa 2012 

• Piotr Adamiak, Jadwiga Przewłocka „Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi. Raport z badania” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Warszawa 2013 
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• Magdalena Arczewska, „Raport z badania potrzeb i możliwości regrantingu” w 

ramach projektu Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” 

Warszawa 2012 

• Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, „Budżet Obywatelski w Polsce” Fundacja im. 

Stefana Batorego, Warszawa 2014 r. 

• Piotr Niedziałkowski „Raport z badania ankietowego” Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Toruń 2014 r. 

• Jadwiga Przewłocka „Polskie Organizacje Pozarządowe 2012” Stowarzyszenie 

Klon/Jawor; Warszawa 2013 

• „Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za lata 2010 i 2011”, pod red. Anny Panasiuk; wyd. Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej Biblioteka pożytku publicznego; Warszawa 2012 r. 

• „Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, 

samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r. studia i 

analizy statystyczne” pod red. Karoliny Goś-Wójcickiej i Sławomira Nałęcza, Zakład 

Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 2013 

• „Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego 

sektora w 2012 r.”; Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i 

Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie; Warszawa, 28 marca 2014 r. 

 

Informacje internetowe wykorzystane w raporcie: 

• http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosci/845344.html 

• http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/803649.html 

• http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/851287.html 

 


