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Współpraca organów administracji publicznej z podmiotami 

działającymi w sferze poŜytku publicznego – podsumowanie 

Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę dotyczącą współpracy organów 

administracji publicznej z podmiotami sektora pozarządowego za 2007 r. do urzędów 

administracji publicznej wszystkich szczebli. W sumie uzyskano odpowiedź od 2 306 (z 

3 294, co stanowi 70% ogółu) podmiotów – ministerstw, urzędów centralnych, urzędów 

wojewódzkich, administracji zespolonej w województwach, urzędów marszałkowskich, 

miast na prawach powiatu, powiatów, administracji zespolonej w powiatach oraz gmin. 

Na podstawie otrzymanych ankiet moŜna powiedzieć, Ŝe w 2007 r. dominująca liczba 

jednostek administracji publicznej (1 486) współpracowała finansowo i pozafinansowo z 

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi, co stanowiło 64,5% ogółu zbadanych instytucji. 

Współdziałanie tylko finansowe wystąpiło w 8,4% urzędów, współpraca tylko 

pozafinansowa w 16,6%, a brak jakiejkolwiek współpracy wykazało 10,5% przebadanych 

jednostek. 

W ciągu ostatnich czterech lat1 ponad 60% badanych urzędów stosowało obie formy 

współdziałania. Współpraca tylko pozafinansowa utrzymuje się na tym samym poziomie, a 

od 2005 r. spada liczba instytucji, które nie wykazują Ŝadnych kontaktów z sektorem 

pozarządowym2. 

Największy procent urzędów, które w 2007 r. współdziałały w sposób finansowy i 

pozafinansowy z sektorem pozarządowym znalazł się na terenie województwa 

małopolskiego (80,1%), opolskiego (77,3%) oraz warmińsko-mazurskiego (75%). 

Natomiast najmniejszy procent instytucji współpracujących w obu formach odnotowano w 

regionie podlaskim i mazowieckim (po 43,8%) oraz łódzkim (56,4%). 

                                                 
1 W 2005 r. Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zebrał informacje od 
100% ministerstw, urzędów centralnych i urzędów marszałkowskich, 93,75% urzędów wojewódzkich, 
87,5% województw o ich organach administracji zespolonej w województwach, 68,6% powiatów wraz z 
miastami na prawach powiatu, 48,81% powiatów o ich organach administracji zespolonej w powiatach oraz 
72,1% gmin. W 2006 r. Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zebrał 
informacje od 100% ministerstw, 92,45% urzędów centralnych, 93,75% urzędów wojewódzkich, 93,75% 
organów administracji zespolonej w województwach, 100% urzędów marszałkowskich, 87,69% miast na 
prawach powiatu, 81,85% powiatów, 76,52% organów administracji zespolonej w powiatach oraz 78,49% 
gmin. 
2 Porównanie rodzajów współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w 
latach 2005-2007 w podziale na poszczególne urzędy znajduje się w Aneksie nr 10, Tabele porównawcze 
dotyczące współpracy organów administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2007. 
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Mapa 1 Procent organów administracji publicznej, które współpracowały finansowo i 
pozafinansowo z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zbadanych urzędów największy procent instytucji współdziałających w jakikolwiek 

sposób3 z organizacjami pozarządowymi wystąpił na terenie województwa śląskiego 

(94,6%), małopolskiego (93,4%) oraz opolskiego (93,3%). Natomiast najmniej organów 

administracji publicznej, które współpracowały w jakikolwiek sposób z sektorem, 

odnotowano w regionie mazowieckim (76,3%), podlaskim (87,6%) oraz świętokrzyskim 

(88,1%). 

                                                 
3 Zsumowano odpowiedzi organów administracji publicznej w trzech kategoriach: współpraca tylko 
finansowa, współpraca tylko pozafinansowa oraz współpraca finansowa i pozafinansowa. 
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Mapa 2 Procent organów administracji publicznej, które współpracowały w 
jakikolwiek sposób z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

1. Współpraca finansowa 

Na współpracę finansową administracji publicznej z sektorem pozarządowym składa się 

zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku zastosowania zasad otwartego konkursu 

ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz 

innych trybów.  

W 2007 r. 73% organów administracji publicznej (1 682), od których otrzymano ankiety, 

współpracowało finansowo z podmiotami trzeciego sektora. Biorąc pod uwagę wszystkie 

tryby zlecania realizacji zadań publicznych, badane instytucje otrzymały 85 565 ofert od 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 49 697 umów (w 

tym 2 531 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

4 756 581 342,58 zł (w tym 2 950 367 635,47 zł ze środków UE). 

Dla porównania, w 2006 r., biorąc pod uwagę wszystkie tryby zlecania realizacji zadań 

publicznych, badane instytucje otrzymały 87 702 oferty od organizacji pozarządowych 

oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 
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wyznaniowych. Zawarto z tymi organizacjami 67 869 umów, a wysokość wydatkowanych 

środków wyniosła 1 646 866 655,39 zł. 

Wśród organów administracji publicznej współpracujących finansowo z sektorem 

pozarządowym w 2007 r. 1 563 instytucje (92,9% ogółu) zlecało zadania z 

wykorzystaniem otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. W tym trybie wpłynęło do badanych urzędów 75 429 ofert 

od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 39 738 umów (w 

tym 2 072 umowy wieloletnie), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

895 605 212,49 zł. 

Jednocześnie wśród organów administracji publicznej współpracujących finansowo z 

sektorem pozarządowym w 2007 r., 31,8% z nich (535) zlecało realizację zadań z 

zastosowaniem innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W innych trybach wpłynęło do 

badanych urzędów 10 136 ofert od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi 

podmiotami 9 959 umów (w tym 459 umowy wieloletnie), a wysokość wydatkowanych 

środków wyniosła 3 860 976 130,09 zł (w tym 2 950 367 635,47 zł ze środków UE). 

Ponadto według danych zebranych przez Ministerstwo Finansów4 w 2007 r. wszystkie 

jednostki samorządu terytorialnego przekazały środki w wysokości 880 907 736,44 zł z 

paragrafu 281 (dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji fundacjom) oraz 282 (dotacja celowa z budŜetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom). Jeśli doliczyć do tej 

kwoty środki z paragrafu 283 (dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych) suma ta wyniesie 1 324 971 071,44 zł.5 

W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2007 r. wysokość wydatkowanych środków na 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

                                                 
4 Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów. 
5 Analizując wysokość środków w paragrafie 283 naleŜy pamiętać, Ŝe oprócz podmiotów kościelnych i 
wyznaniowych, mieszczą się w nim równieŜ inne podmioty, które nie są zaliczane wg ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie do organizacji pozarządowych lub nie są z nimi zrównane. 
Porównanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego wg paragrafów 281-283 w latach 2003-2007 
znajduje się w Aneksie nr 10, Tabele porównawcze dotyczące współpracy organów administracji publicznej z 
podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2007. 
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podmioty kościelne i wyznaniowe przez organy administracji publicznej wzrosła aŜ o 

188,83%. Odnosząc dane z 2007 r. do danych z 2005 r., zaobserwować moŜna wzrost 

wysokości wydatkowanych środków aŜ o 233,18%.  

Tak ogromna róŜnica między 2007 r. a poprzednimi latami wynika z nałoŜenia się końca 

pierwszego okresu programowania środków unijnych i chęci wydania wszystkich środków 

otrzymanych z Unii Europejskiej bez konieczności ich zwracania, większej liczby 

zawieranych i zakontraktowanych umów oraz początku Nowej Perspektywy Finansowej 

2007-2013. 

DuŜa ilość środków wydatkowanych przez ministerstwa w innych trybach zaszkodziła 

procedurze otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. Badane urzędy wydatkowały w 2007 r. więcej środków na 

podmioty sektora pozarządowego w wyniku zastosowania innych trybów niŜ w 2006 r. (aŜ 

o 595,52%). Organy administracji publicznej przekazały natomiast o 17,96% mniej 

pieniędzy w ramach procedury otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie niŜ w 2006 r. (jednak o 6,53% więcej 

niŜ w 2005 r.). 

Ponadto, według danych z Ministerstwa Finansów, w obrębie wydatków wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego z paragrafów 281 i 282, w 2007 r. moŜna 

zaobserwować wzrost wysokości wydanych środków na fundacje i stowarzyszenia w 

porównaniu do 2006 r. (o 17,45% więcej pieniędzy). 
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Tabela 1 Współpraca finansowa organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym w latach 2005-20076 

liczba
ofert 4 979 7 682 3 485 52 149 69 818 71 944 57 128 77 500 75 429
liczba
umów 3 513 10 541 2 904 32 192 48 396 36 834 35 705 58 937 39 738
wysoko ść
środków 130 603 892,00 132 271 641,44 112 365 644,54 710 129 616,07 959 473 194,43 783 239 567,95 840 733 508,07 1 091 744 835,87 895 605 212,49
liczba
ofert 1 034 1 280 6 952 8 922 7 986 10 202 10 136
liczba
umów 1 001 1 159 5 711 7 773 6 712 8 932 9 959
wysoko ść
środków 61 571 905,36 124 140 108,77 525 301 215,76 430 981 710,75 586 873 121,12 555 121 819,52 3 860 976 130,09
liczba
ofert 6 013 8 962 59 101 78 740 65 114 87 702 85 565
liczba
umów 4 514 11 700 37 903 56 169 42 417 67 869 49 697
wysoko ść
środków 192 175 797,36 256 411 750,21 1 235 430 831,83 1 390 454 905,18 1 427 606 629,19 1 646 866 655,39 4 756 581 342,58
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Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
6 Porównanie współpracy finansowej organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym w latach 2004-2007 znajduje się w Aneksie nr 10, Tabele porównawcze 
dotyczące współpracy organów administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

Liczba ofert 
Do organów administracji publicznej wpłynęło 3 485 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Najwięcej wniosków otrzymały badane instytucje w województwie 

podkarpackim (498) oraz śląskim (400). Natomiast najmniej projektów wpłynęło do 

urzędów w regionie opolskim (66) i podlaskim (89).  

Mapa 3. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe organom 

administracji publicznej w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie 
powierzania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 
Z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 

oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi podpisano 2 904 umowy. Najwięcej 

zawarto ich w województwie podkarpackim (441) oraz śląskim (385). Natomiast najmniej 

umów podpisano w regionie opolskim (56). 
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Mapa 4. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku zastosowania otwartego 
konkursu ofert w formie powierzania w 2007 r.7 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów odnotowano 97 umów wieloletnich. Najwięcej z nich podpisano 

w województwie pomorskim (25), a najmniej w regionie opolskim (1). 

                                                 
7 Liczba zawartych umów w województwie podlaskim jest większa od złoŜonych ofert w wyniku 
zastosowania otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, poniewaŜ niektóre organy administracji publicznej z tego województwa przeprowadziły 
procedury otwartego konkursu ofert na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób organizacjami 
podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Mapa 5. Liczba umów wieloletnich podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku zastosowania otwartego 
konkursu ofert w formie powierzania w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość przekazanych środków 
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe otrzymały 112 365 644,54 zł. Najwięcej środków 

przekazano w województwie mazowieckim (14 442 704,59 zł), wielkopolskim 

(13 140 058,83 zł) oraz opolskim (12 252 986,00 zł). Natomiast najmniej pieniędzy 

wydano w regionie podlaskim (2 532 690,00 zł), warmińsko-mazurskim (2 721 278,74 zł) 

oraz świętokrzyskim (2 921 656,44 zł). 
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Mapa 6. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 
wyznaniowym przez organy administracji publicznej w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert w formie powierzania w 2007 r. (w zł). 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba otwartych konkursów ofert 
W 2007 r. organy administracji publicznej przeprowadziły 1 421 otwartych konkursów 

ofert na sfinansowanie realizacji zadań publicznych, w których wzięły udział organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne 

i wyznaniowe. Najwięcej konkursów zorganizowano na terenie województwa 

dolnośląskiego (162), śląskiego (149) oraz podkarpackiego (147). Natomiast najmniej 

konkursów odbyło się w regionie pomorskim (42) i opolskim (49). 
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Mapa 7. Liczba otwartych konkursów ofert w formie powierzania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez organy 
administracji publicznej w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

• Wspieranie 

Liczba ofert 
W ramach dofinansowania realizacji publicznych zadań zleconych wpłynęły do organów 

administracji publicznej 71 944 oferty od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. 

Przeciętnie na kaŜdy urząd przypadło po 31 projektów. 

Najwięcej wniosków zgłosiły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe do instytucji w 

województwie mazowieckim (12 809), dolnośląskim (10 975) oraz łódzkim (9 752). 

Natomiast najmniej ofert wpłynęło do zbadanych urzędów w regionie świętokrzyskim (1 

048). 
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Mapa 8. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe organom 

administracji publicznej w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie 
wspierania w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 
Organy administracji publicznej zawarły z podmiotami trzeciego sektora 36 834 umowy. 

Przeciętnie kaŜdy urząd podpisał z nimi po 15 umów. Najwięcej zawarto ich w 

województwie mazowieckim (6 304), wielkopolskim (4 194) oraz śląskim (4 176). 

Natomiast najmniej umów podpisano w regionie świętokrzyskim (769). 
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Mapa 9. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert w formie wspierania w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów odnotowano 1 975 umów wieloletnich.  Najwięcej z nich zawarły 

organy administracji publicznej w województwie łódzkim (1 464), a najmniej w regionie 

warmińsko-mazurskim (1).  
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Mapa 10. Liczba umów wieloletnich podpisanych przez organizacje pozarządowe 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert w formie wspierania w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość przekazanych środków 
Organy administracji publicznej przekazały organizacjom pozarządowym, 

stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i 

wyznaniowym środki w wysokości 783 239 567,95 zł. Średnio kaŜdy urząd wydał po 

339 947,72 zł. Najwięcej pieniędzy przekazano w województwie mazowieckim 

(341 312 106,08 zł). Natomiast najmniej środków wydatkowano w regionie 

świętokrzyskim (9 802 564,03 zł), warmińsko-mazurskim (10 073 179,32 zł) oraz 

podlaskim (11 593 559,52 zł).  
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Mapa 11. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 
wyznaniowym przez organy administracji publicznej w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert w formie wspierania w 2007 r. (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba konkursów 
W 2007 r. organy administracji publicznej przeprowadziły 6 372 otwarte konkursy ofert 

na dofinansowanie realizacji zadań publicznych, w których wzięły udział organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne 

i wyznaniowe. Najwięcej przeprowadzono ich w regionie warmińsko-mazurskim (1 539). 

Natomiast najmniej zorganizowano ich w zbadanych instytucjach województwa 

świętokrzyskiego (125), lubelskiego (151) oraz podlaskiego (182).  
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Mapa 12. Liczba otwartych konkursów ofert w formie wspierania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez organy 
administracji publicznej w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Współpraca finansowa organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym – otwarty konkurs ofert w 2007 r. 

liczba
ofert 3 374 111 3 485 69 230 2 714 71 944 75 429
liczba
umów 2 815 89 2 904 34 793 2 041 36 834 39 738
w tym umowy 
wieloletnie 90 7 97 1 910 65 1 975 2 072
wysoko ść
środków 107 108 966,16 5 256 678,38 112 365 644,54 730 655 230,15 52 584 337,80 783 239 567,95 895 605 212,49

organizacje 
pozarządowe, w tym 

podmioty 
kościelne i 

wspieranie
ogółem

Otwarty konkurs ofert
Administracja 

publiczna
2007

Powierzanie Wspieranie Ogółem 
powierzanie
i wspieranie

organizacje 
pozarządowe, w tym 

podmioty 
kościelne i 

powierzanie
ogółem

 

Źródło: opracowanie własne. 
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b) Inne tryby zlecania zadań publicznych 

W innych trybach wpłynęło do badanych urzędów 10 136 ofert od organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 

kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 9 959 umów (w tym 459 

umowy wieloletnie), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 3 860 976 130,09 zł 

(w tym 2 950 367 635,47 zł ze środków UE). 

Liczba ofert 
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe złoŜyły wyniku zastosowania innych trybów niŜ otwarty 

konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

10 136 ofert. Najwięcej wniosków wpłynęło do zbadanych urzędów w województwie 

mazowieckim (3 675), wielkopolskim (1 025) oraz małopolskim (1 009). Natomiast 

najmniej projektów odnotowano w regionie opolskim (104), kujawsko-pomorskim (162) 

oraz podkarpackim (192). 
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Mapa 13. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe organom 

administracji publicznej w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe zawarły z organami administracji publicznej 9 959 

umów. Najwięcej podpisano ich w województwie mazowieckim (4 732)8, a najmniej w 

regionie lubuskim (102). 

                                                 
8 W przypadku danych dla województwa mazowieckiego liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych 
ofert w wyniku zastosowania innych trybów zlecania realizacji zadań publicznych niŜ otwarty konkurs ofert 
w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Taka sytuacja spowodowana jest 
specyfiką procedur niektórych innych trybów. 
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Mapa 14. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku zastosowania innych 
trybów w 2007 r.9 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów odnotowano 459 umowy wieloletnie. Najwięcej z nich zawarto 

na obszarze województwa wielkopolskiego (95) i mazowieckiego (88), zaś najmniej w 

regionie podlaskim (1). 

                                                 
9 W przypadku danych dla województwa dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego 
oraz zachodniopomorskiego liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych ofert w wyniku zastosowania 
innych trybów zlecania realizacji zadań publicznych niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Taka sytuacja spowodowana jest specyfiką procedur 
niektórych innych trybów. 
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Mapa 15. Liczba umów wieloletnich podpisanych przez organizacje pozarządowe 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji publicznej w wyniku zastosowania innych 
trybów w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość wydatkowanych środków 
Na organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe wydatkowano 3 860 976 130,09 zł. Średnio było to 

1 675 770,88 zł. Najwięcej środków wydano w województwie mazowieckim 

(3 540 219 253,98 zł), a najmniej w regionie lubuskim (1 950 446,67 zł). 
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Mapa 16. Wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe przez organy administracji publicznej w wyniku zastosowania innych 
trybów w 2007 r. (w zł) 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród wydatkowanych środków znalazły się pieniądze ze środków Unii Europejskiej w 

wysokości 2 950 367 635,47 zł. Najwięcej środków wydano w województwie 

mazowieckim (2 945 670 565,22 zł), a najmniej w regionie pomorskim (23 488,77 zł). 

 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie

lubelskie 

lubuskie

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie 

zachodniopomorskie

Means

23 699 388,20 

60 539 273,66 

12 052 522,81 

8 834 851,95 

1 950 446,67 

10 511 923,91 

18 222 649,45 

3 540 219 253,98 

63 133 149,51 
6 413 088,63 

3 494 479,49 

7 774 665,68 
13 174 841,73 

15 118 668,16 

64 326 710,24 

11 510 216,02 



Anna ElŜbieta Strzała, Departament PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok, 
nieopublikowane 

23

Mapa 17. Wysokość środków z Unii Europejskiej wydatkowanych na organizacje 
pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty 

kościelne i wyznaniowe przez organy administracji publicznej w 2007 r. (w zł) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3. Współpraca finansowa organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

liczba
ofert 3 374 69 230 72 604 111 2 714 2 825 75 429
liczba
umów 2 815 34 793 37 608 89 2 041 2 130 39 738

w tym umowy 
wieloletnie 90 1 910 2 000 7 65 72 2 072
wysokość
środków 107 108 966,16 730 655 230,15 837 764 196,31 5 256 678,38 52 584 337,80 57 841 016,18 895 605 212,49
liczba
ofert 10 136

liczba
umów 9 959
w tym umowy 
wieloletnie 459
wysokość
środków 3 860 976 130,09

w tym środki UE
2 950 367 635,47
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2 531

4 756 581 342,58
2 950 367 635,47

3 732 022 999,35 128 953 130,74

2 948 226 233,17 2 141 402,30

Administracja publiczna                        
2007

Organizacje 
pozarz ądowe, w tym stowarzyszenia jst

Podmioty ko ścielne i wyznaniowe Ogółem organizacje 
pozarz ądowe, w tym 
stowarzyszenia jst i 
podmioty ko ścielne i 

wyznaniowe
powierzanie wspieranie ogółem powierzanie wspieranie ogółem
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 8 988 1 148
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Źródło: opracowanie własne. 
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Zrywanie bądź uniewaŜnianie umów 

Tylko 143 organy administracji publicznej (8,5%) zerwało w 2007 r. umowy zawarte z 

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Łącznie zerwano 375 umów. Najwięcej takich 

przypadków odnotowano na terenie województwa wielkopolskiego (65), a najmniej w 

regionie podkarpackim i świętokrzyskim (po 5). 

Mapa 18. Liczba zerwanych bądź uniewaŜnionych umów zawartych pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu 

terytorialnego i podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi a organami administracji 
publicznej w 2007 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 

Jako najczęstsze przyczyny zerwania umów organy administracji publicznej podawały10: 

• rezygnację podmiotu z realizacji zadania – 69,2% wskazań,  

• brak wystarczającego poziomu finansowania projektu – 16,8%, 

• inne – 13,3%, 

                                                 
10 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie 
przyczyny zerwanych i uniewaŜnionych umów. 
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• przeszkody natury obiektywnej, np.: niewykonalność projektu z powodu zdarzeń 

losowych – 12,6%, 

• niewywiązanie się z obowiązku złoŜenia sprawozdania z realizacji zadania we 

właściwym terminie – 9,8%, 

• wykorzystanie dotacji niezgodnie z zawartą umową – 9,1%, 

• trudności organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem terminu realizacji 

zadania – 8,4%. 

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane  

Ogółem, w 2007 r., jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane złoŜyły łącznie 4 542 

oferty w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzania i wspierania. Zawarto z 

nimi 2 388 umów (w tym 13 umów wieloletnich) na łączną kwotę 198 192 220,54 zł. 

• Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji 

publicznej 

Liczba ofert 

W 2007 r. jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji 

publicznej złoŜyły 1 876 ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej projektów 

przypadło na województwo pomorskie (417), a najmniej w regionie podkarpackim (29). 
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Mapa 19. Liczba ofert złoŜonych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez organy administracji publicznej w wyniku zastosowania 

otwartego konkursu ofert w 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Ogółem zawarto z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez organy administracji 

publicznej 1 247 umów, w tym 11 umów wieloletnich (w województwie pomorskim – 6, 

w kujawsko-pomorskim – 2, a w regionie lubuskim – 1). Najwięcej umów zawarto w 

regionie pomorskim (279) i mazowieckim (239), zaś najmniej na terenie województwa 

łódzkiego i zachodniopomorskiego (po 14). 
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Mapa 20. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez organy administracji publicznej w wyniku zastosowania 

otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość  przekazanych środków 

W 2007 r. wysokość środków przekazanych jednostkom podległym i nadzorowanym przez 

organy administracji publicznej w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert 

wyniosła 188 365 318,11 zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki podległe i 

nadzorowane przez organy administracji publicznej w województwie mazowieckim 

(173 151 581,02 zł), zaś najmniej pieniędzy przekazano w regionie łódzkim (98 639,96 zł). 
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Mapa 21. Wysokość środków przekazanych jednostkom organizacyjnym podległym i 
nadzorowanym przez organy administracji publicznej w wyniku zastosowania 

otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

• Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane pozostałe 

Liczba ofert 

W 2007 r. pozostałe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane złoŜyły do organów 

administracji publicznej 2 666 ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej 

projektów przypadło na województwo kujawsko-pomorskie (831), a najmniej na 

warmińsko-mazurskie (2). 
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Mapa 22. Liczba ofert złoŜonych organom administracji publicznej przez jednostki 
organizacyjne podległe i nadzorowane pozostałe w wyniku zastosowania otwartego 

konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba umów 

Ogółem zawarto z pozostałymi jednostkami podległymi i nadzorowanymi 1 141 umów, w 

tym 2 umowy wieloletnie (w regionie łódzkim i wielkopolskim). Najwięcej umów zawarto 

na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (329), zaś najmniej podpisano w 

regionie warmińsko-mazurskim (2). 
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Mapa 23. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane pozostałe z organami administracji publicznej w wyniku zastosowania 

otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wysokość przekazanych środków 

W 2007 r. wysokość środków przekazanych pozostałym jednostkom podległym i 

nadzorowanym w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert wyniosła 9 826 902,43 

zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki podległe i nadzorowane pozostałe w 

województwie kujawsko-pomorskim (2 876 919,70 zł), zaś najmniej pieniędzy przekazano 

w regionie warmińsko-mazurskim (3 487,00 zł). 
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Mapa 24. Wysokość środków przekazanych przez organy administracji publicznej 
jednostkom organizacyjnym podległym i nadzorowanym pozostałym w wyniku 

zastosowania otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Współpraca finansowa organów administracji publicznej z sektorem 
pozarządowym w 2007 r. –  jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane 

liczba ofert liczba umów
liczba umów 
wieloletnich

wysoko ść środków

Powierzanie 112 89 9 6 947 758,76

Wspieranie 1 764 1 158 2 181 417 559,35

Ogółem 1 876 1 247 11 188 365 318,11

Powierzanie 86 9 0 212 100,00

Wspieranie 2 580 1 132 2 9 614 802,43

Ogółem 2 666 1 141 2 9 826 902,43

Powierzanie 198 98 9 7 159 858,76
Wspieranie 4 344 2 290 4 191 032 361,78

Ogółem 4 542 2 388 13 198 192 220,54
Ogółem

Otwarty konkurs ofert

Jednostki podległe i 
nadzorowane przez 
organy administracji 

publicznej

Jednostki podległe i 
nadzorowane 

pozostałe

 

Źródło: opracowanie własne 
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Sfery poŜytku publicznego, w których organy administracji publicznej najczęściej 

zlecały realizację zadań publicznych  

Jednostki administracji publicznej w 2007 r. przekazały i wydatkowały środki na realizację 

zadań w niŜej wymienionych sferach poŜytku publicznego11: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 87,1% wskazań, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 36,9%, 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 33,2%, 

• ochrona i promocja zdrowia – 31,5%, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 30,2%, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 30,1%, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 25%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 

20,8%, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 14%, 

• ratownictwo i ochrona ludności – 5,5%, 

• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8,9%, 

• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe – 6,6%, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 6,3%. 

Tabela 5 Sfery poŜytku publicznego, w których organy administracji publicznej 
najczęściej zlecały realizację zadań publicznych w latach 2005-2007 r.12 

Organy administracji publicznej - 
procent wskaza ń 

Sfery po Ŝytku publicznego 

2005 2006 2007 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  73,2% 86,2% 87,1% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  25,3% 36,5% 36,9% 

                                                 
11 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie 
zlecane sfery poŜytku publicznego. 
12 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły w 2005 r. wskazać trzy a 
w latach 2006-2007 r. wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały realizację zadań.  
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pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób  

27,7% 29,9% 33,2% 

ochrona i promocja zdrowia  23,4% 31% 31,5% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy  19,4% 29,9% 30,2% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych  20,5% 30,6% 30,1% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie  16,3% 24,6% 25% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  

11,3% 20,9% 20,8% 

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  

8,4% 13,2% 14% 

ratownictwo i ochrona ludności  3,3% 9,4% 5,5% 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego  

2,3% 8,3% 8,9% 

działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 
podmioty kościelne i wyznaniowe  

1,9% 5,7% 6,6% 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych  

3% 5,1% 6,3% 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać roŜne formy. Dla potrzeb tego opracowania zadano organom administracji 

publicznej pytania dotyczące tych sposobów, które wymienia ustawa o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, nie objętych 

katalogiem ustawy. 

2.1 Ustawowe formy współpracy pozafinansowej 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości13 

W 2007 r. tylko 21 zbadanych urzędów (0,9%) przekazało organizacjom poŜytku 

publicznego prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach 36 nieruchomości 

będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

                                                 
13 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej v organów administracji publicznej z sektorem 
pozarządowym w latach 2004-2007 znajduje się w Aneksie nr 10, Tabele porównawcze dotyczące 
współpracy organów administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2007. 
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Tabela 6 Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekazane 

organizacjom poŜytku publicznego przez organy administracji publicznej w 2007 r. w 
podziale na poszczególne urzędy 

Rodzaj urz ędu Liczba urz ędów Liczba nieruchomo ści  

ogółem 21 36 

w tym: 

ministerstwa 0 0 

urzędy centralne 1 3 

urzędy wojewódzkie 0 0 

administracja 
zespolona w 
województwach 

0 0 

urzędy 
marszałkowskie 1 3 

miasta na prawach 
powiatu 1 1 

powiaty 3 3 

administracja 
zespolona w 
powiatach 

0 0 

gminy 15 26 

 Źródło: opracowanie własne. 

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

W 2007 r. 574 urzędy administracji publicznej (24,9%) prowadziły 1 186 zespołów 

doradczych i inicjatywnych. Najwięcej działało ich w województwie mazowieckim 

(151), pomorskim (135) oraz śląskim (103). Natomiast najmniej zespołów przypadło na 

region świętokrzyski (14) oraz opolski (25). 

W sumie 62,5% ministerstw, 26,2% urzędów centralnych, 81,3% urzędów wojewódzkich, 

68,8% organów administracji zespolonej w województwach, 93,3% urzędów 

marszałkowskich, 83,3% miast na prawach powiatu, 54,9% powiatów, 9,9% organów 

administracji zespolonej w powiatach oraz 19% gmin prowadziło zespoły doradcze i 

inicjatywne. 
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Tabela 7. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli 
sektora pozarządowego oraz przedstawicieli organów administracji publicznej w 

latach 2004-2007 

Rok Liczba urz ędów  Liczba zespołów 
2004 b.d. 497 
2005 564 1 040 
2006 600 1 453 
2007 574 1 186 

Źródło: opracowanie własne. 

Mapa 25 Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli organów administracji 

publicznej w 2007 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

W 2007 r. 965 organów administracji publicznej (41,9%) konsultowało projekty aktów 

normatywnych z przedstawicielami sektora pozarządowego. Łącznie zbadane instytucje 

poddały konsultacjom 2 511 projektów aktów normatywnych. Najwięcej dokumentów 

przekazano organizacjom do zaopiniowania w województwie mazowieckim (487), a 

najmniej w regionie lubuskim (63). 
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Tabela 8. Konsultacje projektów aktów prawnych i innych dokumentów 
strategicznych i programowych organów administracji publicznej z sektorem 

pozarządowym w latach 2004-2007 

Rok Liczba urz ędów Liczba dokumentów  
2004 b.d. 1474 
2005 855 1 040 
2006 856 2 396 
2007 965 2 511 

Źródło: opracowanie własne. 

Mapa 26. Liczba projektów aktów prawnych skonsultowanych przez organy 
administracji publicznej z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W sumie 81,3% ministerstw, 64,3% urzędów centralnych, 37,5% urzędów wojewódzkich, 

37,5% organów administracji zespolonej w województwach, 100% urzędów 

marszałkowskich, 92,6% miast na prawach powiatu, 71,1% powiatów, 12% organów 

administracji zespolonej w powiatach oraz 40,3% gmin wykazało fakt konsultacji 

społecznych. 

Konsultacje prowadzono w róŜnych formach i na róŜny sposób. Zbadane instytucje 

udostępniały projekty dokumentów14: 

                                                 
14 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie 
formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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• udostępniając do wglądu w siedzibie urzędu – 66,6% wskazań,  

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 47,8%, 

• umieszczając dokument w BIP – 44,6%, 

• umieszczając na stronie internetowej urzędu – 41,5%, 

• wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 36,5%, 

• organizując konferencję konsultacyjną – 27,6%. 

Wykres 1 Formy i sposoby udostępnienia projektów aktów prawnych w ramach 
konsultacji społecznych przez organy administracji publicznej w 2007 r. 

66,6%47,8%

44,6%

41,5%

36,5%

27,6%

do wgl ądu w siedzibie urz ędu

spotkanie robocze z interseriuszami

BIP

strona internetowa

poczta tradycyjna i elektroniczna

konferencja konsultacyjna

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 9. Formy i sposoby udostępniania projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów strategicznych i programowych w ramach konsultacji społecznych 

przez organy administracji publicznej w latach 2006-200715 

Organy administracji 
publicznej - procent 

wskazań 
Formy i sposoby udost ępniania projektów 

aktów prawnych 

2006 2007 

do wglądu w siedzibie urzędu 65,3% 66,6% 
spotkanie robocze z interseriuszami 51,8% 47,8% 
BIP 38,2% 44,6% 
strona internetowa 35,3% 41,5% 
poczta tradycyjna i elektroniczna 15,7% 36,5% 
konferencja konsultacyjna 28,3% 27,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
15 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie 
formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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Ponadto 532 zbadane instytucje (55,1%) udokumentowało konsultacje społeczne w 

postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu. 

d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

Ta forma współpracy wystąpiła w 1 537 organach administracji publicznej, co stanowiło 

66,7% ogółu tych instytucji. Największy procent zbadanych urzędów wykazał ten rodzaj 

współdziałania w województwie lubuskim (74,4%), kujawsko-pomorskim (74,3%) oraz 

małopolskim (72,8%). Natomiast najmniej instytucji odnotowano w regionie mazowieckim 

(53%), podlaskim (61%) oraz łódzkim (63,8%). 

W sumie 62,5% ministerstw, 47,6% urzędów centralnych, 81,3% urzędów wojewódzkich, 

81,3% organów administracji zespolonej w województwach, 86,7% urzędów 

marszałkowskich, 92,6% miast na prawach powiatu, 83,3% powiatów, 44% organów 

administracji zespolonej w powiatach oraz 67,4% gmin prowadziło wzajemne 

informowanie się o planowanych działaniach. 

Mapa 27. Procent organów administracji publicznej, które prowadziły wzajemne 
informowanie się o planowanych działaniach z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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70 ,2  do 72,2   (4) 
66 ,7  do 70,2   (3) 
61  do 66,7   (4) 
53  do 61   (1) 
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Inne pozafinansowe formy współpracy 

Funkcjonowanie innych form współpracy pozafinansowej wykazało 1 515 urzędów 

administracji publicznej (65,8%). W sumie 87,5% ministerstw, 61,9% urzędów 

centralnych, 100% urzędów wojewódzkich, 100% organów administracji zespolonej w 

województwach, 100% urzędów marszałkowskich, 100% miast na prawach powiatu, 

88,6% powiatów, 60,9% organów administracji zespolonej w powiatach oraz 60,9% gmin 

prowadziło inne sposoby współdziałania. 

W 2007 r. wśród innych form współpracy naleŜy wymienić16: 

• wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna, nieodpłatne udostępnianie 

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 83% wskazań,  

• informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych, np. z funduszy UE – 70,1%, 

• współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty – 54,5%, 

• pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 

Internecie – 50,8%, 

• uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

danego urzędu – 47,9%, 

• konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa – 41,1%, 

• pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych – 31,7%, 

• promocję działalności poŜytku publicznego i pomiotów działających w tym obszarze – 

31%, 

• współpracę w zakresie opiniowania przedstawianych ofert – 29,6%, 

• patronat członków kierownictwa danego urzędu nad działaniami organizacji 

pozarządowych – 29,5%, 

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 27,7%, 

• tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych – 23,5%, 

• współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu danego urzędu, w 

zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji – 20,6%, 

                                                 
16 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wskazać wszystkie 
funkcjonujące inne niŜ wymienione w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
pozafinansowe formy współpracy. 
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• współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 20,1%. 

Tabela 10 Inne pozafinansowe formy współpracy organów administracji publicznej z 
sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 r.17 

Organy administracji 
publicznej - procent 

wskazań Inne pozafinansowe formy współpracy 

2005 2006 2007 

wspieranie organizacyjne (np. pomoc administracyjna, 
nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom na działalność 
statutową, udostępnianie materiałów i zakup sprzętów, 
urządzeń na potrzeby organizacji) i merytoryczne (doradztwo 
prawne i konsultacje, np. przy rejestrowaniu nowych 
organizacji) działalności organizacji pozarządowych  

85,7% 82,8% 83% 

informowanie organizacji pozarządowych o źródłach 
pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych np. z 
funduszy UE  

52,9% 63% 70,1% 

współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja 
wspólnych przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, 
warsztaty  

34,8% 50,3% 54,5% 

pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji 
w prasie lokalnej i Internecie  

19,3% 50,2% 50,8% 

uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów urzędu 

25,2% 47,4% 47,9% 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  9,1% 41,2% 41,1% 

pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 8,7% 31,6% 31,7% 

promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów 
działających w tym obszarze  

13,2% 32% 31% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert  9% 29,2% 29,6% 

patronat członków kierownictwa danego urzędu nad 
działaniami organizacji pozarządowych  0% 0% 29,5% 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  

4,9% 27,2% 27,7% 

tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych  4,1% 22,1% 23,5% 

współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu 
budŜetu danego urzędu, w zakresie dotyczącym obszaru 
działania organizacji  

6,9% 21,2% 20,6% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  4,7% 21,5% 20,1% 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
17 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły w 2005 r. wskazać trzy a 
w latach 2006-2007 wszystkie funkcjonujące inne niŜ wymienione w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie pozafinansowe formy współpracy. 
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3. Program współpracy18 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek 

uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (a więc radę 

gminy, radę powiatu i sejmik województwa) rocznych programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Taki program musi posiadać więc kaŜda gmina, powiat i 

województwo. Przedmiotowy program moŜe utworzyć równieŜ organ administracji 

rządowej.  

W 2007 r. program współpracy posiadało 1 691 urzędów administracji publicznej 

(73,4%). W sumie 25% ministerstw, 9,5% urzędów centralnych, 31,3% urzędów 

wojewódzkich, 12,5% organów administracji zespolonej w województwach, 100% 

urzędów marszałkowskich, 100% miast na prawach powiatu, 92,3% powiatów, 21,5% 

organów administracji zespolonej w powiatach oraz 81,7% gmin uchwaliło ten dokument. 

Największy procent organów administracji publicznej, które uchwaliły roczne programy 

współpracy z sektorem pozarządowym, znalazł się w regionie śląskim (88,1%), 

małopolskim (87,4%) oraz warmińsko-mazurskim (80,8%). Najmniejszy procent 

zbadanych instytucji posiadał ten dokument w województwie mazowieckim (50%), 

lubelskim (67,8%) oraz świętokrzyskim (70,2%). 

Przyczyny braku programu współpracy w organach administracji publicznej 

Organy administracji publicznej, które nie uchwaliły rocznego programu współpracy, 

podawały wśród przyczyn braku tego dokumentu, m. in.:19 

• brak potrzeby opracowania i funkcjonowania programu – 41,1% wskazań, 

• dokument nie został uchwalony przez dany urząd – 35,7%, 

• zbyt mały zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, która jest realizowana 

doraźnie – 27,8%, 

• brak organizacji pozarządowych działających w zakresie kompetencji dane urzędu – 

15%, 

• brak zainteresowania ze strony sektora pozarządowego współpracą z organami 

administracji publicznej – 12,3%. 

                                                 
18 Porównanie urzędów, które uchwaliły roczny program współpracy z sektorem pozarządowym w latach 
2004-2007 w podziale na poszczególne urzędy znajduje się w Aneksie nr 10, Tabele porównawcze dotyczące 
współpracy organów administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w latach 2003-2007. 
19 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji publicznej mogły wybrać więcej niŜ jedną 
odpowiedź. 
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Mapa 28. Procent organów administracji publicznej, które posiadały roczny program 
współpracy z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 2. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
organach administracji publicznej w 2007 r. 
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Źródło: opracowanie własne. 
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