
Wspó praca administracji publicznej  
i organizacji pozarz dowych po wej ciu
w ycie Ustawy o dzia alno ci po ytku

publicznego i o wolontariacie

Raport ko cowy z realizacji projektu badawczego
„Monitoring Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego

i o wolontariacie”
przygotowany dla Ministerstwa Polityki Spo ecznej

WARSZAWA 2005 

ul. Szpitalna 5 lok.22, 00-031 Warszawa, tel. (48 22) 55 64 260, fax. (48 22) 55 64 262
e-mail: isp@isp.org.pl, www.isp.org.pl

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 i

NOTA O RAPORCIE 
Prezentowany raport zosta  przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa 
Polityki Spo ecznej w ramach projektu badawczego „Monitoring Ustawy o dzia alno ci po ytku 
publicznego i o wolontariacie”. Cz  prac badawczych zosta a wykonana w ramach projektu 
„Budowanie przyjaznego rodowiska dla organizacji pozarz dowych „Kompas”, realizowanego przez 
Instytut Spraw Publicznych, a finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe oraz Fundacj  im. Stefana Batorego. Podstaw  przygotowania raportu by y badania terenowe, 
w ramach których przeprowadzono dyskusje zogniskowane z udzia em przedstawicieli administracji 
publicznej i organizacji pozarz dowych w ka dym z 16 województw, uzupe nione o jedn  dyskusj
eksperck  oraz analiz  wybranych dokumentów mi dzysektorowej wspó pracy.

Zespó  badawczy 
Badania terenowe zosta y przeprowadzone przez zespó  pracowników, ekspertów i sta ystów Instytutu 
Spraw Publicznych w sk adzie:

dr Marek Rymsza – kierownik projektu, moderator zogniskowanej dyskusji eksperckiej 

Grzegorz Makowski 
– g ówny analityk (analiza tre ci wywiadów), opracowanie narz dzi

badawczych, moderator wywiadów zogniskowanych  

Tomasz Kasprzak – analityk (analiza tre ci wywiadów), moderator wywiadów zogniskowanych 

Kamila Hernik – moderator wywiadów zogniskowanych 

Joanna Pietrasik – moderator wywiadów zogniskowanych 

Magdalena Arczewska – analityk (komentarze prawne) 

S awomir Arczewski – analityk (analiza dokumentów) 

Paulina Sobiesiak – organizacja bada  terenowych, rekrutacja uczestników dyskusji 

Katarzyna Wojnar – organizacja bada  terenowych, rekrutacja uczestników dyskusji 

Autorzy raportu

Marek Rymsza – redakcja naukowa raportu; autor cz  I 

Grzegorz Makowski – autor rozdz. 1, 2, 3, 5, 7, 8 (cz  II) 

Tomasz Kasprzak – autor rozdz. 4, 6 (cz  II) 

Magdalena Arczewska – autor komentarzy prawnych w rozdz. 2–7 (cz  II) 

S awomir Arczewski – autor opracowania uzupe niaj cego (cz  III, rozdz. 1) 

Marta azarowicz-
Kowalik 

– autor opracowania uzupe niaj cego (cz  III, rozdz. 2) 



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 ii

Spis tre ci

NOTA O RAPORCIE............................................................................................................................................ i

AKRONIMY ........................................................................................................................................................ iii

CZ  I WNIOSKI I REKOMENDACJE Z REALIZACJI PROJEKTU.................................................... 1

CZ  II RAPORT Z BADA  TERENOWYCH .............................................................................................. 14

1. NOTA METODOLOGICZNA................................................................................................................. 14

1.1. METODA BADAWCZA.......................................................................................................................... 17
1.2. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW BADANIA ................................................................................... 21
1.3. UWAGI O PRZEBIEGU BADANIA – NA PODSTAWIE „NOTATEK BADACZA” ............................................ 31

2. OGÓLNY OBRAZ WSPÓ PRACY MI DZYSEKTOROWEJ ......................................................... 32

2.1. WSPÓ PRACA W OPINII UCZESTNIKÓW DYSKUSJI................................................................................ 33
2.2. WP YW USTAWY O DZIA ALNO CI PO YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE .............................. 41

3. INTERPRETACJA I REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZASAD WSPÓ PRACY ..................... 45

3.1. ZASADA POMOCNICZO CI ................................................................................................................... 48
3.2. ZASADY SUWERENNO CI STRON I PARTNERSTWA ............................................................................... 51
3.3. ZASADY: EFEKTYWNO CI, UCZCIWEJ KONKURENCJI I JAWNO CI ........................................................ 58

4. FORMY WSPÓ PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI 
 POZARZ DOWYCH............................................................................................................................... 63

4.1. REALIZACJA USTAWOWYCH FORM WSPÓ PRACY................................................................................ 63
4.2. ZLECANIE ZADA  PUBLICZNYCH ........................................................................................................ 73

5. ROCZNE PROGRAMY WSPÓ PRACY.............................................................................................. 86

5.1. ROCZNE PROGRAMY WSPÓ PRACY W OPINII UCZESTNIKÓW DYSKUSJI................................................ 87
5.2. PROBLEMY ZWI ZANE Z FUNKCJONOWANIEM ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓ PRACY ...................... 89

6. PRAWNE UREGULOWANIE WOLONTARIATU ............................................................................. 98

7. INNE ISTOTNE PROBLEMY I OBAWY ZG ASZANE W TRAKCIE DYSKUSJI..................... 110

7.1. ZAGRO ENIA DLA ROZWOJU MA YCH ORGANIZACJI......................................................................... 112
7.2. ZLECANIE ZADA  POMOCY SPO ECZNEJ ........................................................................................... 116
7.3. INNE PROBLEMY I OBAWY................................................................................................................. 117

8. NAJWA NIEJSZE USTALENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE............................................... 126

ANEKS I DYSPOZYCJE DO WYWIADU.................................................................................................... 130

ANEKS II KLUCZ KODOWY........................................................................................................................ 136

ANEKS III ANKIETA EWALUACYJNA ..................................................................................................... 140

CZ  III OPRACOWANIA I MATERIA Y UZUPE NIAJ CE .......................................................... 142

1. OBRAZ WSPÓ PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH W 
WIETLE DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW DYSKUSJI.................... 142

2. SEMINARIUM EKSPERCKIE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA USTAWY O DZIA ALNO CI
 PO YTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE .......................................................................... 167

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 iii

Akronimy
UDPP – ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

OPP – organizacja po ytku publicznego 

NOPP – organizacja nie posiadaj ca statusu organizacji po ytku publicznego 

AP – administracja publiczna 

UPS – ustawa o pomocy spo ecznej 

OPS – o rodek pomocy spo ecznej (gminny lub miejski) 

PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie 

ROPS – regionalny o rodek polityki spo ecznej 

MPS – Ministerstwo Polityki Spo ecznej

ISP – Instytut Spraw Publicznych 

PKD – Polska Klasyfikacja Dzia alno ci



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 1 

CZ  I 
WNIOSKI I REKOMENDACJE Z REALIZACJI PROJEKTU 

Uwagi wst pne

Podstawowym celem projektu badawczego zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych 

by o dokonanie wst pnej oceny skutków wej cia w ycie uchwalonej w 2003 roku Ustawy o 

dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (UDPP), przede wszystkim za  wp ywu

nowych regulacji prawnych na rozwój wspó pracy administracji publicznej i organizacji 

pozarz dowych oraz na sytuacj  trzeciego sektora. Przyj ta w projekcie koncepcja badawcza 

zak ada a przeprowadzenie jako ciowych bada  terenowych, zebranie dodatkowego materia u

dokumentacyjnego o charakterze ilustracyjnym oraz wykorzystanie dorobku (w tym wiedzy 

eksperckiej cz ci cz onków zespo u badawczego), gromadzonego w Instytucie Spraw 

Publicznych w ramach projektu Kompas. Jednym z elementów projektu Kompas, 

realizowanym przez Instytut od marca 2004 roku, jest bowiem systematyczny monitoring 

regulacji prawnych dotycz cych trzeciego sektora w Polsce1. W a nie zdobyte w ten sposób 

do wiadczenie sk oni o nas do podj cia si  – na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo ecznej – 

analizy skutków wej cia w ycie wspomnianej ustawy. 

Charakter zrealizowanego przedsi wzi cia badawczego i zwi zany z tym typ zebranego 

materia u empirycznego oraz rodzaj przeprowadzonych analiz upowa niaj  do formu owania

wniosków i rekomendacji jedynie w formie „mi kkiej”. Podstawowy materia  badawczy, 

jakim s  transkrypcje 16 zogniskowanych dyskusji grupowych z przedstawicielami 

administracji publicznej i organizacji pozarz dowych oraz 1 dyskusji eksperckiej ujawnia 

dynamik  zachodz cych zmian w obszarze mi dzysektorowej wspó pracy, percepcj  nowych 

regulacji ustawowych przez zainteresowane rodowiska, wskazuje na podstawowe korzy ci i 

trudno ci zwi zane z implementacj  regulacji prawnych, nie pozwala natomiast mierzy  skali 

osi gni  czy nat enia problemów. 

Przedstawione poni ej wnioski i rekomendacje stanowi  podsumowanie uwag rozproszonych 

w obu zasadniczych cz ciach niniejszego raportu. Nie jest to jednak proste powtórzenie 

wniosków ko cowych z poszczególnych, sk adaj cych si  na raport opracowa

1 Projekt ten jest realizowany dzi ki wsparciu otrzymanemu z Trust for Civil Society In Central and Eastern Europe oraz 
Fundacj  im. Stefana Batorego. 
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cz stkowych2. Podejmujemy bowiem prób  uwypuklenia kwestii najbardziej istotnych, przy 

czym przy ich selekcjonowaniu i omawianiu wykorzystany zosta , zgodnie z za o eniami 

projektu, dorobek wspomnianego ju  monitoringu. 

Czytelników zainteresowanych potwierdzeniem, które konkretne wnioski i uwagi maj

odzwierciedlenie w której partii materia u empirycznego, odsy amy do odpowiednich 

komentarzy zawartych w cz ci II i cz ci III raportu. Przede wszystkim jednak zach camy 

do przeczytania ca o ci niniejszego opracowania. Prezentowany materia  empiryczny – liczne 

cytaty z wypowiedzi respondentów zogniskowanych wywiadów grupowych oraz pe ny zapis 

dyskusji eksperckiej – pozwala bowiem na sformu owanie wielu dodatkowych ustale  i 

spostrze e . Nale y te  zaznaczy , e przedstawione poni ej wnioski i rekomendacje zosta y

przygotowane g ównie z my l  o instytucji zamawiaj cej – s  wi c adresowane w pierwszej 

kolejno ci do decydenta publicznego. Prezentowany w raporcie materia  jest jednak, naszym 

zdaniem, cennym ród em informacji tak e dla drugiej strony mi dzysektorowej wspó pracy,

sk aniaj cym do samorefleksji rodowisk pozarz dowych.

Analiza zgromadzonego materia u badawczego nie pozwala na sformu owanie syntetycznej 

oceny skutków wej cia w ycie UDPP. Poszczególne zawarte w niej regulacje z ró n  si

oddzia uj  na rzeczywisto  spo eczn , zró nicowane s  te  skutki tego oddzia ywania. Nie 

wydaje si  to zaskakuj ce, gdy  uchwalone ostatecznie przepisy ustawy by y wynikiem 

cierania si  ró nych koncepcji prawnego uregulowania wspó pracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarz dowymi. Chocia  sam proces legislacyjny w parlamencie przebiega

stosunkowo „g adko”, to – przypomnijmy – prace poprzedzaj ce skierowanie projektu ustawy 

do Sejmu by y, jak na polskie warunki, niezwykle d ugie i burzliwe3.

Porz dkuj cy, ale nie ustrojowy charakter ustawy 

Istotnym walorem UDPP jest jej porz dkuj cy i edukacyjny charakter. Po pierwsze, ustawa 

gromadzi w jednym miejscu i systematyzuje regulacje dotycz ce wspó pracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarz dowymi. Po drugie, wypowiedzi zarówno respondentów 

zogniskowanych wywiadów grupowych, jak i ekspertów wskazuj , e skutkiem wej cia w 

2 Por. zw aszcza cz  II, rozdz. 8 oraz cz  III, rozdz. 1.2. 
3 Pierwszy roboczy projekt ustawy zosta  przedstawiony jeszcze w 1996 roku, sze  lat przed podj ciem przez rz d
inicjatywy ustawodawczej. Por. M. Rymsza, Szanse i zagro enia inicjatyw obywatelskich w wietle przygotowywanych 

prawnych regulacji dzia alno ci po ytku publicznego, w: J. Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne 

inicjatywy obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.   
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ycie ustawy, zauwa alnym w wielu samorz dach wszystkich szczebli, jest dowarto ciowanie

roli organizacji pozarz dowych (a zw aszcza organizacji po ytku publicznego) w wiadczeniu 

szeroko rozumianych us ug spo ecznych oraz wzrost znaczenia mi dzysektorowej

wspó pracy. Szczególnie istotna jest tu zmiana opinii formu owanych przez przedstawicieli 

administracji publicznej. Przyznaj  oni, e organizacje cz sto lepiej i szybciej potrafi

rozpoznawa  problemy i potrzeby spo eczno ci lokalnych.

Niemniej jednak po stronie administracji daj  si  te  zauwa y  mechanizmy obronne. Do 

rozpoznanej ju  wcze niej obawy samorz dowców, e wzrost znaczenia organizacji 

pozarz dowych na scenie lokalnej mo e podwa a  mandat radnych jako reprezentantów 

spo eczno ci lokalnych4, dochodzi druga – obawa, e wzrost stopy zatrudnienia w 

organizacjach mo e prowadzi  do jej spadku w instytucjach publicznych. Mechanizmy 

obronne, tak w zakresie legitymizacji spo ecznej roli radnych, jak i utrzymywania miejsc 

pracy w instytucjach publicznych, prowadz  cz sto do jedynie deklaratywnego popierania 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. Wynikiem tego jest te  sk onno

samorz dowców do sprowadzania wspó dzia ania do zlecania pojedynczych zada

publicznych (ale w sposób zapewniaj cy kontrol  ze strony zlecaj cego nad 

funkcjonowaniem ca ego „systemu”). Sk onno  ta jest tym wi ksza, e i po drugiej stronie 

zauwa alne jest zainteresowanie przede wszystkim dost pem do rodków publicznych. 

Wa nym elementem edukacyjnej funkcji UDPP jest upowszechnianie podstawowych zasad 

wspó pracy: pomocniczo ci (pa stwa), suwerenno ci stron, partnerstwa, efektywno ci, 

uczciwej konkurencji i jawno ci. Co ciekawe, generalnie badani przedstawiciele administracji 

publicznej wykazywali si  wi ksz  znajomo ci  przepisów ustawy ni  respondenci 

reprezentuj cy stron  pozarz dow . Tre  zasad by a jednak lepiej werbalizowana przez 

pozarz dowców. Stopie  operacjonalizacji wspomnianych zasad przez przepisy UDPP jest 

nadal niewystarczaj cy. Niemniej jednak ich zdefiniowanie na poziomie ustawy oddzia uje

znacznie mocniej na rzeczywisto  spo eczn  ni  wpisanie ich w 2000 roku do 

odpowiedniego rozporz dzenia, reguluj cego zlecanie zada  publicznych z zakresu pomocy 

spo ecznej5.

4 Por. M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Jak wprowadzi  w ycie zasad  pomocniczo ci pa stwa: do wiadczenia lat 

dziewi dziesi tych, w: M. Rymsza(red.), Wspó praca sektora obywatelskiego z administracj  publiczn , Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2004. 
5 Por. Rozporz dzenie MPiPS z 30 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegó owych zasad i form wspó dzia ania administracji 

publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozda  z realizacji zada  pomocy spo ecznej, DzU 2000, nr 
111, poz. 535. 
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Ustawa – wbrew wielokrotnym deklaracjom osób uczestnicz cych w pracach nad jej 

uchwaleniem oraz wbrew oczekiwaniom cz ci rodowisk pozarz dowych  – nie okaza a si

by  „konstytucj  trzeciego sektora”, ani te  ustaw  zawieraj c  istotne rozwi zania o 

charakterze ustrojowym. Badani przedstawiciele obu stron wspó pracy zgodnie podkre lali, 

e wej cie w ycie UDPP nie spowodowa o adnych rewolucyjnych zmian. Mówi c

skrótowo, tam, gdzie ju  wcze niej wypracowano koncepcj  mi dzysektorowej wspó pracy – 

rozwija si  ona dalej; tam, gdzie wspó pracy nie by o – nadal brak jest jej mechanizmów, a 

podejmowane dzia ania maj  cz sto charakter fasadowy.

Wydaje si  natomiast, e UDPP otworzy a mo liwo ci zmiany systemowej w d u szej

perspektywie. Zmiany cz stkowe mog  si  nak ada  wraz z up ywaj cym czasem: zarówno te 

pozytywne, jak i negatywne. Dla decydentów wynika z tego istotny wniosek praktyczny. Z 

jednej strony potrzebny jest system upowszechniania dobrych praktyk. Jest to, naszym 

zdaniem, zadanie Ministerstwa Polityki Spo ecznej, które powinno by  realizowane we 

wspó pracy z Regionalnymi O rodkami Polityki Spo ecznej oraz organizacjami 

infrastrukturalnymi trzeciego sektora. Z drugiej, ustawa wymaga korekt, aby zmniejszy

ryzyko upowszechniania si  b dnych i szkodliwych spo ecznie praktyk omawianych w 

raporcie. Jest to, oczywi cie, zadanie rz du i ustawodawcy. 

O tym, e UDPP nie jest ustaw  „ustrojow ” zadecydowa  poniek d sam ustawodawca. 

Wy czaj c w 2004 roku spod regulacji UDPP zlecanie zada  publicznych z zakresu pomocy 

spo ecznej6 – najwa niejszego obszaru wspó dzia ania, w którym faktycznie zainicjowano w 

latach dziewi dziesi tych wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi – ustawodawca da

jasno do zrozumienia, e nie traktuje regulacji zawartych w UDPP jako rozwi za

systemowych. Sytuacja ta jest tym bardziej niezrozumia a, e zarówno Departament Po ytku

Publicznego, jak i Departament  Pomocy Spo ecznej s  cz ci  tego samego Ministerstwa 

Polityki Spo ecznej. Utrzymywanie tego stanu rzeczy wskazuje wi c, e brak konsekwencji 

nie jest wy czn  cech  parlamentarzystów i nie jest nawet wynikiem nieprzezwyci enia 

dziedzictwa „Polski resortowej”. Podobnie niekonsekwentna by a postawa decydentów 

publicznych (z rz du i z parlamentu) w trakcie budowania w latach dziewi dziesi tych 

nowego modelu zatrudniania osób niepe nosprawnych na otwartym rynku pracy. Na o ono

wówczas na pracodawców nie zatrudniaj cych niepe nosprawnych specjalny podatek 

(odprowadzany do PFRON), by nied ugo potem wy czy  z tej regulacji instytucje 

6 Por. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo ecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 563. 



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 5 

administracji publicznej. Trudno urzeczywistni  zmian  systemow , gdy z jej wdra ania

zwalnia si  tych, od których reforma powinna si  by a zacz .

Sens przepisów UDPP potrafi tak e wypacza  praktyka spo eczna. W ten sposób za o enie, 

które tak e my podzielali my7, e ustawa w sposób jasny zoperacjonalizuje konstytucyjn

zasad  pomocniczo ci okaza o si  – w wietle wyników bada  – zbyt daleko id ce. Zgodne z 

zasad  pomocniczo ci jest ustawowa regu a wzgl dnego pierwsze stwa organizacji sektora 

obywatelskiego w systemie kontraktowania us ug spo ecznych wzgl dem podmiotów sektora 

biznesu. Niezgodny z t  zasad  jest natomiast proces marginalizacji ma ych organizacji 

spo ecznych, o czym b dzie jeszcze mowa. Co wi cej, w pewnym aspekcie mi dzysektorowej

wspó pracy praktyka stosowania przepisów UDPP prowadzi, jak wskazywali badani, do 

legitymizacji zasady „pomocniczo ci inaczej”. Administracja publiczna cz sto miesza 

bowiem dwa ustawowe tryby przekazywania rodków finansowych: tryb powierzania zada

publicznych i tryb dofinansowywania realizacji zada  publicznych. Praktyka ta polega na 

tym, e zleca si  zadania w trybie powierzania, ale równocze nie nakazuje organizacjom 

wnie  wk ad w asny, tak e finansowy, w ich realizacj . W ten sposób to raczej organizacje 

pozarz dowe wspomagaj  podmioty publiczne w wykonywaniu ich ustawowych zada .

Zasada pomocniczo ci pa stwa staje si  poniek d zasad  pomocniczo ci pa stwu.

Nale y wreszcie wspomnie , e zdaniem cz ci respondentów i ekspertów przepisy UDPP 

utrudniaj  wr cz wspó prac  tam, gdzie wcze niej rozwija a si  ona dynamicznie. Nale y

jednak podkre li , e sytuacja ta by a przewidywalna jeszcze przed wej ciem w ycie ustawy. 

Gdyby wi kszo  samorz dów stworzy a mechanizmy wspó pracy w oparciu o prawo 

miejscowe, ustawa nie by aby w ogóle potrzebna. „Gorset” przepisów ustawowych nak adany 

na aktywne samorz dy jest cen  za wymuszanie aktywno ci liczniejszych, niestety, 

samorz dów, które nie by y zainteresowane wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi. 

Dzia alno  po ytku publicznego, organizacje po ytku publicznego 

Z perspektywy ustrojowej najwa niejszym przepisem UDPP jest zawarta w art. 3 

enumeratywna definicja dzia alno ci po ytku publicznego, zawieraj ca cechy „u yteczno ci 

spo ecznej” oraz „przynale no ci” do sfery zada  publicznych, wymienionych w art. 4. 

7 Por. M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Zasada pomocniczo ci w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i o 

wolontariacie, w: M. Rymsza, Wspó praca sektora obywatelskiego…, op. cit.
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Katalog tych zada , jak podkre lali nasi eksperci, jest niezwykle rozbudowany i dla 

systematyki nale a oby go raczej zaw a  ni  dalej poszerza , korzystaj c np. z uprawnienia 

przyznanego w tym zakresie Radzie Ministrów. Katalog to „spis z natury”, uwzgl dniaj cy 

„interesy” ró nych kategorii organizacji pozarz dowych (jak podkre lano, ka dy chcia  si

„znale  w ustawie”, aby nie by  pomijanym w rocznych programach wspó pracy8) i 

obejmuj cy wszystkie podstawowe obszary po ytku publicznego. Zauwa alne jest tylko 

jedno wy czenie – najprawdopodobniej ideologicznej natury – w art. 4 pkt 5 UDPP 

wymieniono „ochron  i promocj  zdrowia”, nie uwzgl dniaj c „ochrony ycia”, która jest 

przecie  warto ci  konstytucyjn 9.

Sposób konstrukcji definicji dzia alno ci po ytku publicznego, polegaj cy na odes aniu do 

katalogu zada  publicznych, jest te , ogólnie rzecz bior c, „przyjazny” dla rz du i 

administracji publicznej w tym sensie, e umo liwia przeprowadzenie funkcjonalnej 

prywatyzacji sfery us ug spo ecznych. Organizacjami „po ytecznymi publicznie” okazuj  si

by  jedynie te, które mog  potencjalnie wyr cza  czy wspomaga  pa stwo w wykonywaniu 

jego ustawowych zada .

Ponad 1700 organizacji zarejestrowanych w pa dzierniku 2004 roku jako organizacje po ytku

publicznego (OPP) wskazuje, e nie sprawdzi  si aden ze skrajnych scenariuszy. Pierwszy z 

nich zak ada , e status taki uzyska jedynie stosunkowo w ska grupa du ych,

sformalizowanych organizacji, dobrze przygotowanych do przejmowania zada  publicznych. 

Drugi przewidywa  z kolei mo liwo  „pospolitego ruszenia” niemal ogó u podmiotów 

trzeciego sektora, na zasadzie „ucieczki w status” przed projektowanymi niekorzystnymi 

regulacjami prawnymi10. Niemniej jednak, badani wskazywali na ugruntowuj c  si  na 

poziomie lokalnym tendencj  nieformalnego uprzywilejowywania w systemie zlecania zada

publicznych organizacji posiadaj cych status OPP. W jednym z województw zrobiono to 

8 Pd tym wzgl dem polski katalog przypomina wyliczenie zawarte w ameryka skim, a zw aszcza w niemieckim prawie 
podatkowym, które sprawiaj  wra enie, e s  rezultatem si y nacisku ró nego rodzaju pozarz dowych lobbies. Por. E. Le ,
Od filantropii do pomocniczo ci, Elipsa, Warszawa 2000. 
9 Na ideologiczny charakter tego wykluczenia wskazuje przebieg prac legislacyjnych w parlamencie nad uchwaleniem 
ustawy. Senat przeg osowa  bowiem wy czenie z katalogu tak e „dzia alno ci  charytatywnej”, tradycyjnego „j dra” 
dzia alno ci po ytku spo ecznego (nieprzypadkowo angielskim odpowiednikiem statusu organizacji po ytku publicznego jest 
status charity). Trudno to interpretowa  inaczej ni  jako ch  wy czenia ze sfery po ytku publicznego organizacji 
charytatywnych, dzia aj cych cz sto przy parafiach. Ostatecznie, wspomniana poprawka Senatu zosta a odrzucona przez 
Sejm. 
10 Warto w tym kontek cie przypomnie , odrzucon  na szcz cie, koncepcj  by ego ministra finansów Grzegorza Ko odki
zak adaj c  likwidacj  wszystkich ulg podatkowych dla organizacji pozarz dowych w zamian za 1% dost pny dla OPP. To 
podej cie, cho  w z agodzonej formie prezentowane jest jednak tak e przez innych przedstawicieli resortu finansów, którego 
polityka polega na d eniu do ograniczenia zwolnie  w systemie podatkowym. 
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nawet formalnie, przygotowuj c w 2004 roku roczny program wspó pracy nie z 

organizacjami pozarz dowymi, ale z organizacjami po ytku publicznego. 

Respondenci przedstawiali zró nicowane opinie na temat tego, dla których organizacji 

pozarz dowych korzystne jest uzyskanie statusu OPP, czy np. korzystne jest ubieganie si  o 

status przez ma e organizacje. (W wymiarze finansowym jest to pytanie, czy dysponuj c

skromnym bud etem, op aca si  ponie  dodatkowe koszty operacyjne w zamian za 

uczestnictwo w systemie 1% alokacji.) Nale y jednak zaznaczy , e zdaniem niektórych 

respondentów, brak statusu OPP to nie tylko sygnalizowany ju  utrudniony dost p do 

rodków publicznych, ale tak e gorsza sytuacja przetargowa w rozmowach z prywatnymi 

darczy cami. 

Z kolei zg aszane przez respondentów problemy zwi zane z rejestracj  statusu OPP, jak 

konieczno  podawania kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci) przez organizacje 

prowadz ce dzia alno  gospodarcz  lub odp atn  dzia alno  statutow , op aty wpisowe czy 

koszty publikowania rocznych sprawozda  – cho  uci liwe, same w sobie nie stanowi ,

naszym zdaniem, istotnego problemu. Rozstrzygaj ca jest tu kwestia intencji projektodawcy. 

Czy projektodawcy zale a o na tym, aby ma e organizacje uzyskiwa y status, czy te  nie? Bo 

je li nie, to sygnalizowane utrudnienia i koszty mo na traktowa  jako instrumenty 

wiadomego zniech cania do ubiegania si  o status. Je li za  takiej intencji nie by o,

prawdopodobnie zabrak o wyobra ni, e op ata w wysoko ci kilkuset z otych to dla ma ej

organizacji koszt znacz cy. Niestety, zamierzenia projektodawcy w tym wzgl dzie by y i s

niejasne.

Pozytywnie natomiast nale y oceni  decyzj  umo liwiaj c  otrzymanie statusu OPP przez 

organizacje ko cielne11. Jak podkre lono w analizowanej przez nas dyskusji eksperckiej, 

organizacje ko cielne uzyskuj ce status profesjonalizuj  swoje dzia ania. Wydaje si  tak e

wskazane, aby polityka pa stwa sprzyja a integracji ró nych podmiotów prowadz cych

dzia alno  po ytku publicznego a nie segmentacji trzeciego sektora. Odwo uj c si  do 

tradycji brytyjskiej, funkcj  upowszechniania specjalnego statusu OPP powinno by

budowanie modelu trzeciego sektora, którego dzia alno  ukierunkowana jest w pierwszej 

kolejno ci na korzy  spo eczn ,  dobro wspólne. Doceniaj c wi c inkluzj  podmiotów 

11 Przypomnijmy, e pierwotny projekt ustawy (druk 263, Sejm IV kadencji) praktycznie wyklucza  ubieganie si  organizacji 
ko cielnych o status OPP, gdy  uzyskanie statusu wi za o si  z ich faktyczn  sekularyzacj . Zmian  w tym zakresie 
wprowadzi a autopoprawka rz du (druk 263A, Sejm IV kadencji). 

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 8 

ko cielnych, nale y krytycznie ocenia  zauwa aln  marginalizacj  presti u i pozycji 

organizacji prowadz cych dzia alno  spo ecznie u yteczn , a z ró nych wzgl dów nie 

posiadaj  statusu OPP. Warto bowiem przypomnie , e podstawowym celem UDPP (na co 

wskazuje tytu  tego aktu prawnego) by o dowarto ciowanie dzia alno ci po ytku publicznego 

a nie statusu OPP. 

Roczne programy wspó pracy

Roczne programy wspó pracy to, zdaniem przedstawicieli obu sektorów oraz ekspertów, 

najwa niejszy instrument UDPP „wymuszaj cy” mi dzysektorow  wspó prac . Przewa a a

pozytywna ocena zasady obligatoryjno ci uchwalania tych dokumentów przez samorz dy.

Wskazywano jednak, e brak okre lenia formy takiego dokumentu i ostatecznej daty jego 

przyj cia, a tak e brak sankcji za nie wywi zanie si  z na o onego przez ustaw  obowi zku

(sugerowano w tym kontek cie wprowadzenie nadzoru wojewody nad wykonaniem tego 

zadania) ograniczaj  pozytywne efekty wspomnianej zasady. Respondenci i eksperci 

wymieniali trzy podstawowe rodzaje b dów: uchylanie si  przez samorz dy od 

przygotowania dokumentu, przyjmowanie dokumentów „fasadowych” (powtarzanie 

przepisów UDPP itp.), wreszcie – i to by a uwaga formu owana najcz ciej – brak powi zania 

rocznego programu z rocznym bud etem samorz du. W skrajnych przypadkach prowadzi to 

do  modelu  chaotycznej wspó pracy, który obrazowo mo na okre li  jako stan: „konkursy 

sobie, roczne programy sobie, bud et samorz du sobie”. 

Cho  cz  osób wypowiadaj cych si  w analizowanych przez nas dyskusjach widzia a w 

programach rocznych zagro enie dla budowania trwa ych podstaw wspó pracy (wskazywano 

m.in. na przewag  koncepcji programów trzyletnich z obowi zkiem corocznego 

„dookre lania” ich bud etów), to wi kszo  przychyla a si  do wykorzystania szansy, jak

stwarzaj  programy roczne – poprzez ich powi zanie z procedur  uchwalania bud etów.

Propozycja minimum odno nie kra cowej daty przyjmowania rocznych programów to dzie

31 marca, który jest te  dat  graniczn  ewentualnego obowi zywania prowizorium 

bud etowego. Roczny program wspó pracy przyjmowany w lipcu, a nawet w grudniu, bo i 

taki przypadek mia  miejsce w 2004 roku, jest fikcj , która demoralizuje obu partnerów. Taki 

stan sprzyja te  niepo danemu mieszaniu dwóch trybów przekazywania rodków

publicznych: zlecania zada  przy ich jedynie cz ciowym dofinansowaniu.  
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Rozwi zanie optymalne („punkt doj cia”) to uchwalanie rocznych programów wspó pracy 

przed rozpocz ciem danego roku bud etowego. Zwracano przy tym uwag , e nie chodzi o 

to, aby program wspó pracy by  za cznikiem do bud etu; mo e, a nawet powinien mie  on 

charakter dokumentu ramowego. Wa niejsze jest dopasowanie konstrukcji samego bud etu

do specyfiki systemu zlecania zada  publicznych: stopniowe zast powanie systematyki 

klasyfikacyjnej (wyodr bnione rodki na poszczególne dziedziny, jak pomoc spo eczna, 

rehabilitacja niepe nosprawnych itp.) systematyk  zadaniow . „Bud et nie-zadaniowy” 

utrudnia zapewnienie równo ci szans organizacji pozarz dowych i instytucji publicznych 

przy ubieganiu si  o kontrakty na realizacj  zada  publicznych. Te pierwsze musz  bowiem 

(je li chc  utrzyma  nie akcyjny charakter dzia alno ci) uwzgl dnia  w sk adanych

wnioskach ca o  kosztów wykonania danego zadania (a wi c tak e kosztów po rednich

zwi zanych z funkcjonowaniem organizacji, jak koszty ksi gowo ci, utrzymania lokalu, 

zarz dzania itp.), podczas gdy instytucje publiczne maj  wówczas zagwarantowane 

dodatkowe rodki na takie wydatki w innych „pozycjach bud etowych”.

Nale y wreszcie podkre li , e postulat upowszechniania dobrych praktyk wydaje si

szczególnie zasadny w a nie w odniesieniu do rocznych programów wspó pracy. Wskazane 

jest przy tym upowszechnienie nie tylko wzorcowo skonstruowanych programów, ale 

w a ciwych – w duchu UDPP – sposobów ich przygotowywania. Chodzi przede wszystkim o 

przeprowadzanie konsultacji spo ecznych z zainteresowanymi organizacjami pozarz dowymi: 

zarówno potencjalnymi wiadczeniodawcami, jak i podmiotami reprezentuj cymi odbiorców 

us ug.

Konkursy ofert 

Zasadnicz  korzy ci  wprowadzenia systemu konkursów ofert jest skuteczne 

upowszechnienie zapisanej w UDPP zasady jawno ci. Jest to wi c istotny krok w kierunku 

kszta towania przejrzystych relacji mi dzy partnerami wspó pracy, a tak e wewn trz

trzeciego sektora. Negatywnym skutkiem ubocznym upowszechniania konkursów w 

zaproponowanym w UDPP modelu jest marginalizacja pozycji na scenie lokalnej ma ych

organizacji o niskim stopniu sformalizowania, za to relatywnie du ym potencjale spo ecznym. 

Problem ten omawiamy oddzielnie.  
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Procedura otwartych konkursów oceniana jest przez badanych jako uczciwa i jawna. System 

konkursowy wydaje si  prowadzi  do rozbicia wyst puj cych wcze niej patronackich 

(klientelistycznych) relacji wybranych organizacji z administracj  publiczn , opartych na tzw. 

„doj ciach” i „za atwianiu zlece ”. Co wa ne, podkre laj  to przedstawiciele obu stron 

wspó pracy. Zauwa alne s  jednak równie  mechanizmy obronne, za pomoc  których próbuje 

si  utrzyma status quo. Respondenci wskazywali na praktyki „ustawiania” konkursów tak, 

aby lega artis w ramach nowego systemu przekaza rodki z góry upatrzonym organizacjom i 

w takiej wysoko ci, jak wcze niej. Przyk adem mo e by  przyznawanie nadmiernej wagi 

punktowej przy ocenianiu ofert posiadanym przez organizacj  do wiadczeniom wspó pracy z 

administracj , co mo e skutecznie eliminowa  organizacje „wchodz ce na rynek”. 

Wad  zaprojektowanego modelu mi dzysektorowego wspó dzia ania, co podkre lali zarówno 

respondenci, jak i eksperci, jest sposób „wpisania” do systemu instytucji  wychodzenia przez 

organizacj  pozarz dow  z inicjatyw  wspó pracy. Okazuje si , e w praktyce instytucja ta 

mo e dzia a  antymotywacyjnie. Badani opisywali przypadki, gdy zg oszenie inicjatywy 

prowadzi o do og oszenia konkursu, w którym z przyczyn formalnych nie móg  wzi  udzia u

instytucjonalny „autor pomys u”. Przyznanie organizacjom uprawnienia inicjowania 

wspó pracy jest, co do zasady, s uszne; niemniej jednak nale y raz jeszcze przemy le

procedur  dalszego post powania administracji. By  mo e nale a oby d y  do tego, aby z 

inicjatyw  wychodzi y nie pojedyncze organizacje, ale ich lokalne reprezentacje. To 

rozwi zanie wymaga oby jednak znacznego podniesienia kultury wspó dzia ania wewn trz 

trzeciego sektora. 

Zastrze enia by y te  zg aszane odno nie sposobu definiowania zasady efektywno ci na 

u ytek konkursów. Powszechny brak standardów jako ci us ug rodzi zagro enie wybierania 

ofert najta szych. W skrajnych przypadkach mo e to prowadzi  do znacz cego obni enia 

jako ci wiadczonych us ug, a nawet stosowania swoistego „dumpingu socjalnego” 

(zg aszania ofert poni ej kosztów, aby „wyprze ” z rynku us ug konkurencj ). Eksperci 

wskazywali te  na brak wymogu porównywalno ci ofert, co równie  jest efektem braku 

standardów us ug.

Problemy ma ych lokalnych organizacji 

Beneficjenci UDPP to, zdaniem respondentów, przede wszystkim du e organizacje z du ych

miast, które dodatkowo uzyska y status OPP. Procedury konkursowe wymuszaj
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profesjonalizacj  i biurokratyzacj  organizacji, co spycha ma e organizacje spo eczne na 

margines systemu wspó pracy. Koszty przygotowania projektu, wymóg w asnego

finansowego wk adu w realizacj  zadania publicznego, czy refundowanie kosztów ex post to 

przyk adowe czynniki wypychaj ce z systemu wspó pracy ma e podmioty nie dysponuj ce

„kapita em obrotowym”. Niezrozumia y jest te  wymóg zak adania odr bnych bankowych 

subkont dla ka dej, nawet drobnej dotacji (s  inne, mniej kosztowne formy kontroli 

zarz dzania finansami poszczególnych projektów). 

Sygnalizowany problem dostrzegany jest nie tylko przez przedstawicieli ma ych organizacji, 

ale tak e urz dników wszystkich szczebli administracji publicznej oraz respondentów z 

du ych organizacji infrastrukturalnych. Opisany w literaturze przedmiotu przyk ad Wielkiej 

Brytanii jest ilustracj , e efektem upowszechnienia kultury kontraktu mo e by  zasadnicze 

„przegrupowanie si ” w trzecim sektorze (zawieszanie aktywno ci przez ma e organizacje, 

czenie si  ich w wi ksze konsorcja, komercjalizacja dzia alno ci itp.)12. Warto uczy  si  na 

cudzych b dach. Respondenci wskazywali mo liwe dzia ania zaradcze. Przede wszystkim 

sugerowali wprowadzenie uproszczonego trybu przydzielania ma ych dotacji – na wzór trybu 

bezprzetargowego z Ustawy o zamówieniach publicznych. Eksperci doradzali jednak 

ostro no  w tym wzgl dzie, aby nie ogranicza  „efektu jawno ci” (przejrzysto ci relacji 

mi dzy sektorami). Po pierwsze, kwota zwalniaj ca z podstawowego trybu konkursowego 

powinna by , ich zdaniem, znacz co ni sza ni  równowarto  6.000 Euro, wymieniona w 

Ustawie o zamówieniach publicznych. Po drugie, nale a oby utrzyma  elementy 

konkurencyjno ci, np. przez wymóg porównania przynajmniej dwóch ofert przed 

przyznaniem ma ej dotacji.

Istotnym argumentem za wprowadzeniem trybu uproszczonego jest wymóg efektywno ci

dzia a . Przy ma ych dotacjach koszty organizacji konkursu mog  przewy sza  kwoty 

dotacji. To brak racjonalno ci po stronie zamawiaj cego. Niepotrzebne koszty to tak e

problem organizacji. Jak zaznaczono w dyskusji eksperckiej, konkursowy formularz 

aplikacyjny czy wzory umów wyspecyfikowane s  na du e granty. Wype nianie ich dla 

uzyskania drobnej dotacji jest zbyt kosztowne, tak e wtedy, gdy prac  t  wykonuje 

wolontariusz (prac  ochotnicz  te  nale y ceni  i szacowa  jej warto ).

12 Por. N. Deakin, Public Policy, Social Policy and Voluntary Organisations, w: M. Harris, C. Rochester (eds.), Voluntary

Organisations and Social Policy in Britain. Perspectives on Change and Choice, Palgrave, New York 2001. 
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Warto jednak zaznaczy , e proces biurokratyzacji organizacji pozarz dowych

podejmuj cych si  realizacji zada  publicznych jest w pewnym zakresie nieuchronny, jest 

niejako cen  „uspo ecznienia pa stwa”13. Uproszczony tryb mo e wi c rozwi za  problem 

marginalizacji ma ych organizacji tylko cz ciowo. Dlatego respondenci wskazywali na 

konieczno  utrzymania ulg podatkowych dla „zwyk ych” organizacji pozarz dowych, bez 

podmiotowego zaw ania tego „przywileju” do organizacji po ytku publicznego. Ulgi 

obni aj  koszty funkcjonowania organizacji spo ecznych i pozwalaj  prowadzi  dzia alno

po ytku publicznego tak e poza systemem zlecania / wykonywania zada  publicznych. 

Wykraczaj c w tym miejscu poza propozycje formu owane przez uczestników bada , warto 

wskaza  na nowoutworzony Fundusz Inicjatyw Obywatelskich14, w którym warto by oby

wydzieli  transz rodków na wspieranie wy cznie ma ych, lokalnych inicjatyw. 

Prawne regulacje wolontariatu 

Badani zdecydowanie pozytywnie ocenili przepisy UDPP dotycz ce wolontariatu. Przewa a a

opinia, e prawne uregulowanie pracy ochotniczej przynios o korzy ci przede wszystkim 

wolontariuszom (przepisy ochronne, jak np. prawo do ubezpieczenia od nieszcz liwych 

wypadków), ale tak e organizacjom. Umowy pisemne to – jak podkre lano – czynnik 

dyscyplinuj cy wolontariuszy, a zwrot kosztów podró y u atwia rozliczanie projektów. 

Równocze nie wskazywano, e wiele organizacji nie wykonuje na o onych obowi zków: nie 

ubezpiecza wolontariuszy i nie podpisuje z nimi porozumie , okre laj cych warunki 

wspó pracy. Zdarza si  tak zw aszcza wtedy, gdy organizacja traktuje wolontariuszy jako 

tani  si  robocz . Organizacje poszukuj ce wykwalifikowanych wolontariuszy o swoich 

obowi zkach wzgl dem nich pami taj  znacznie cz ciej.

Z kolei instytucje publiczne zg aszaj  zapotrzebowanie na prac  wolontariuszy g ównie w 

ramach dzia a  akcyjnych, do wykonywania prostych prac. W ogóle urz dy w znacznie 

mniejszym stopniu korzystaj  z pracy ochotniczej, a przedstawiciele administracji publicznej 

rzadziej zabierali g os w dyskusji po wi conej problematyce wolontariatu. Urz dy, a mo e

trafniej urz dnicy, preferuj  przyjmowanie sta ystów i praktykantów, gdy  ich pojawienie si

w instytucji nie budzi obawy zmniejszenia liczby p atnych miejsc pracy (sta  i praktyka s

13 Por. M. Rymsza, Wspó dzia anie samorz du terytorialnego z organizacjami pozarz dowymi, w: Decentralizacja funkcji 

spo ecznych pa stwa, Dzia  Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001. 
14 Por. krytyczne omówienie koncepcji funkcjonowania Funduszu w: M. Arczewska, G. Makowski, Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – szanse i zagro enia, „Trzeci Sektor” 2004, nr 2 (w druku). 
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zawsze ograniczone czasowo). Cz  badanych razi  zw aszcza brak wolontariuszy w 

instytucjach pomocy spo ecznej, które mog yby krzewi  postaw  s u by spo ecznej, z 

korzy ci  dla beneficjentów programów wsparcia. Z kolei organizacje pozarz dowe mog yby

znacznie cz ciej korzysta  z pracy sta ystów, np. studentów-praktykantów.

Zauwa alna jest te  zmiana rozumienia wolontariatu: perspektywa s u by potrzebuj cym

zast powana jest coraz cz ciej przez perspektyw  „korzy ci wolontariusza” (wej cie na 

rynek pracy, zdobycie umiej tno ci, kontaktów itp.) Dobrze wi c, e perspektywa s u by

spo ecznej podtrzymywana jest przez ograniczenie instytucji wolontariatu do wiadczenia

pracy na rzecz podmiotów sektora spo ecznego i publicznego, z pomini ciem firm 

komercyjnych. Dlatego badani pozytywnie oceniali uznanie wolontariatu za „ wiadczenie

pracy” a nie „stosunek pracy”, a wi c za instytucj  nie obj t  przepisami kodeksu pracy. 
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CZ  II 
RAPORT Z BADA  TERENOWYCH 

1. Nota metodologiczna 

G ówn  przes ank  uchwalenia przez parlament w 2003 roku Ustawy o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPP) by o stworzenie podstaw prawnych i 

przejrzystych zasad wspó pracy administracji publicznej z podmiotami sektora 

obywatelskiego prowadz cymi dzia alno  o charakterze po ytku publicznego. 

Demokratyzacja Polski po 1989 roku oznacza a zarówno decentralizacj  i uspo ecznienie 

w adzy publicznej (dwie reformy administracyjne przywracaj ce w naszym kraju 

samorz dno ), jak i – a mo e przede wszystkim – ponownie stworzy a przestrze  w sferze 

publicznej dla wolnej dzia alno ci obywatelskiej i spo ecznej. Przepisy prawa stworzy y te

administracji publicznej, w tym samorz dom terytorialnym wszystkich szczebli, mo liwo

bezpo redniego i po redniego wspierania tej dzia alno ci, a tak e odp atnego zlecania zada

publicznych stowarzyszeniom, fundacjom czy organizacjom ko cielnym. Wspó praca

mi dzysektorowa przy realizacji tych zada  mia a jednak charakter fakultatywny i zale a a od 

dobrej woli obu stron. Tej za , zw aszcza po stronie administracji publicznej, cz sto 

brakowa o. Dlatego te  wspó praca mi dzysektorowa rozwija a si  powoli, a potencja

spo eczny sektora obywatelskiego  by  (i nadal pozostaje) niewykorzystany. 

Projekt badawczy Instytutu Spraw Publicznych zosta  przygotowany na og oszony przez 

Ministerstwo Polityki Spo ecznej oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy konkurs Promocja,

szkolenie i monitoring w zakresie zada  ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoringu 

dzia ania ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
15, w cz ci dotycz cej 

oceny efektów wej cia w ycie UDPP. Spo ród zagadnie  przedstawionych w og oszeniu 

konkursowym wybrali my cztery kwestie i na nich postanowili my skoncentrowa  nasze 

badania. By y to: 

analiza form wspó pracy wymienionych w art. 5 UDPP oraz innych modeli 

wspó dzia ania organizacji pozarz dowych i administracji publicznej; 

15 Chocia  konkurs zosta  og oszony wspólnie przez oba ministerstwa, to zleceniodawc  realizacji projektu i stron  stosownej 
umowy by o Ministerstwo Polityki Spo ecznej. 
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scharakteryzowanie kszta tuj cej si  praktyki w dziedzinie wspó pracy organizacji 

pozarz dowych (a zw aszcza organizacji po ytku publicznego) z organami administracji 

publicznej; 

zebranie danych dotycz cych kwestii wolontariatu – jego uwarunkowa  na mocy UDPP, 

aspektów spo ecznych, ekonomicznych i edukacyjno-wychowawczych; 

sformu owanie rekomendacji odno nie rozwijania wspó pracy mi dzy organizacjami 

pozarz dowymi i administracj  publiczn .

G ównym celem badania by  zatem opis relacji mi dzy organizacjami sektora obywatelskiego 

(dalej okre lamy je jako „organizacje pozarz dowe”, chcemy jednak podkre li , e wzi li my 

równie  pod uwag  organizacje ko cielne, traktowane przez UDPP jako zrównane z 

organizacjami pozarz dowymi) z administracj  publiczn  w kontek cie UDPP, z 

uwzgl dnieniem kwestii dotycz cych wolontariatu. 

Przyst puj c do realizacji projektu, postawili my sobie cztery pytania badawcze: 

Czym charakteryzuje si  wspó praca nawi zywana w ró nych obszarach przez jednostki 

samorz dowe poszczególnych szczebli i organizacje pozarz dowe? 

Czym charakteryzuj  si  wzajemne relacje mi dzy organizacjami pozarz dowymi i 

administracj  publiczn  (zw aszcza sposoby wzajemnego informowania, konsultowania 

oraz zlecania i realizacji zada )? 

Jak s  rozumiane i realizowane podstawowe zasady wspó pracy (pomocniczo ci, 

partnerstwa, efektywno ci, konkurencji i jawno ci)? 

Jakie s  najistotniejsze problemy zwi zane z uregulowaniem kwestii wolontariatu przez 

UDPP? 

Odpowiadaj c na postawione pytania, postanowili my zasi gn  opinii przedstawicieli 

bardzo ró norodnych rodowisk reprezentuj cych administracj  publiczn  (a tak e radnych 

samorz dowych) oraz podmiotów trzeciego sektora (dok adny opis grupy respondentów, 

którzy wzi li udzia  w badaniu oraz sposobu dobierania uczestników dyskusji znajduje si  w 

dalszej cz ci tego rozdzia u). 
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Wiedz c, e badanie o charakterze ilo ciowym b dzie przeprowadzone przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, zdecydowali my si  na wykorzystanie metody jako ciowej, licz c równie  na to, 

e oba raporty badawcze b d  si  wzajemnie uzupe nia 16.

Wybieraj c model badawczy, który poni ej przedstawiamy, wiadomie d yli my do tego, 

aby w jak najwi kszym stopniu zachowa  podmiotowo  osób, z którymi kontaktowali si

badacze. Podmiotami badanymi by y s  wi c instytucje publiczne czy organizacje 

pozarz dowe; respondenci wywiadów zogniskowanych to osoby, które, uczestnicz c w 

badaniu, mia y okazj  do podzielenia si  informacjami i opiniami z innymi uczestnikami 

dyskusji. Za o yli my przy tym, e wspólne uczestnictwo w badaniu przedstawicieli 

administracji publicznej i organizacji pozarz dowych umo liwi zespo owi badawczemu nie 

tylko zebranie opinii reprezentantów obu sektorów na temat UDPP, ale tak e

przeprowadzenie analizy procesu „mi dzysektorowej komunikacji”, dynamiki budowania 

relacji mi dzy rodowiskiem pozarz dowym a administracj , a równocze nie – samym 

respondentom poszerzy pole wzajemnych kontaktów. Podczas realizacji badania mogli my 

si  wielokrotnie przekona , e nasze intuicje i zamiary w tym wzgl dzie okaza y si

odpowiednie do potrzeb osób badanych, które cz sto wyra nie podkre la y brak okazji do 

prowadzenia dialogu na interesuj ce ich tematy i potrzeb  dyskusji na „neutralnym gruncie”, 

jakim  by y spotkania zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych. Najlepiej obrazuj  to 

wypowiedzi uczestników i komentarze wpisywane do ankiet ewaluacyjnych, rozdawanych 

respondentom ka dego z wywiadów zogniskowanych po zako czeniu dyskusji: 

NPP: 17 [...] spotkania [...]daj  du e pole do popisu, je eli rzeczywi cie s  to autentyczne spotkania 

robocze mi dzy przedstawicielami organizacji a przedstawicielami samorz du. Niech oni si cieraj ,
niech one b d  nawet bardzo burzliwe, ale po pewnym czasie na pewno nast pi [...]ujednolicenie

pogl dów, czy doj cie do [...]konsensusu, który potem b dzie owocny w rozwi zywaniu problemów. Bo 

na tym to wszystko ma polega . Poza tym ju  widz [...] plus tej ustawy, poniewa  nam na pocz tku by o
trudno nawi za  wspó prac  z samorz dem. Samorz d pewne nasze problemy dostrzega, chocia by to, 

e my potrzebujemy takiej prozaicznej rzeczy – skorzysta  z sali urz du czy jakiego  sprz tu, wspólnego 

wyjazdu, czy wspólnego szkolenia. Ju  te pierwsze lody zosta y prze amane. 

URG: Problem tkwi w tym, e i organizacje si  ucz , i urz dnicy si  ucz , i s  organizacje, które chc
si  uczy  i pomaga , ale s , te  urz dnicy tacy, którzy traktuj  pewne zadania jak pi te ko o u wozu, s

hermetyczni, ci ko im klapki otworzy , cz sto sami urz dnicy nie maj  poparcia od swoich szefów, od 
swego urz du. Ale ostatnio by am na szkoleniu w Berlinie, przez Urz d Marsza kowski robionym, tam z 

16 Prowadzenie bada  nad rozwojem trzeciego sektora w Polsce, a tak e jego relacji z sektorem publicznym, jest zadaniem 
Stowarzyszenia Klon/Jawor w finansowanym przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundacj  im. 
Stefana Batorego programie „Trzeci Sektor”, w którego realizacji uczestniczy równie  ISP. Jak si  okaza o, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor zosta o tak e – oprócz Instytut Spraw Publicznych i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych – wybrane w konkursie 
Promocja, szkolenie i monitoring w zakresie zada  Ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoringu dzia ania Ustawy o 

dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie do przeprowadzenia bada  monitoruj cych wej cie w ycie UDPP. 
17 Wyja nienia dotycz ce skrótów koduj cych respondentów – autorów cytowanych w raporcie wypowiedzi znajduj  si  w 
kluczu kodowym do czonym w aneksie. 
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Urz du Miasta by a kole anka, ale [...]prawda jest taka, e pracownicy szarzy, tak jak ja[...], maj
pewne pomys y, chc  co  zrobi  ale niekoniecznie maj  poparcie. 

KOMENTARZE UCZESTNIKÓW DYSKUSJI WPISANE DO ANKIET EWALUACYJNYCH (cytaty dos owne)
 cykliczno  spotka ;

 wi ksza liczba osób ze strony samorz dów; 

 badanie potrzebne, je li tylko odniesie skutek w postaci poprawy przepisów; 

 bardzo przydatny projekt w celu wspierania zapisów ustawy; 

 brak szkole  w zakresie finansów OPP i rozliczania rodków - szkolenia wskazane jeszcze w grudniu 2004; 

 dobrze by by o, gdyby uwagi by y przemy lane i wdro one przez proponuj cych projekty aktów prawnych; 

 dobrze by oby organizowa  tego typu dyskusje w szerszym gronie; 

 dyskusja powinna by  realizowana w szerszym gronie; 

 dyskusje takie maj  bardzo wa ne zadanie i powinno w nich uczestniczy  wi cej przedstawicieli NGO, ale tak e urz dników jako 
mo liwo  konfrontacji; 

 dzi kuj  za dyskusj  i prosz  powtórzy  za jaki  czas, poniewa  do tej pory ustawa jest w trakcie realizacji; 

 dzi kuj  za spotkanie; 

 jest zasadne, aby podobn  dyskusj  przenie  na szczeble powiatów, by „bardziej ulokalni " wspó prac  w adz samorz d-NGO i 
wskaza  konieczno  wzajemnego budowania systemowych programów spo eczno-kulturalnych "; 

 konferencje po wi cone wspó pracy sektora obywatelskiego z administracj  publiczn  s  niezwykle wa nym elementem jej 
efektywno ci w rozwi zaniu lokalnych problemów; 

 mo e atwiej by oby dyskutowa  w uj ciu sektorowym organizacje z ró nych p aszczyzn maj  bardzo odmienne do wiadczenie   

 nale a oby powtórzy  tego rodzaju dyskusje po kilku latach funkcjonowania ustawy; 

 poruszy  we w a ciwych organach zmian  w zapisie ustawy o przekazywaniu 1% rodków dla organizacji; 

 po yteczne spotkanie - wi cej organizacji powinno bra  udzia ;

 pozytywna dyskusja, zebra am nowe do wiadczenia, wiele si  dowiedzia am;

 prosz  upublicznia  informacje z programu na amach internetowych; 

 próbka; 

 sama ustawa nie rozwi e problemów dzia ania fundacji i stowarzysze  w realizacji zada  publicznych - bardzo du o zale y od 
osób wspó pracuj cych w organizacjach, jak i administracji; 

 uwa am, e cz ciej powinni spotyka  si  samorz dowcy z przedstawicielami NGO, by pozna  problemy z jakimi borykaj  si  w 
swojej pracy; 

 ustaw  mo na oceni  po roku, ale zmiany winny by  korygowane systematycznie i w tej sprawie doradczy g os powinni mie
praktycy czyli w g ównej mierze dzia acze organizacji; 

 uwa am, e takie spotkania powinny by  cykliczne, np. co pó  roku; 

 warto by by o, by wprowadzi  te materia y do powiatów; 

 wi cej takich spotka ;

 spotkanie tak e zorganizowa  dla prezydentów, burmistrzów itd.; 

 wi cej czasu; 

 wi cej takich dyskusji!!! 

 wi cej takich spotka ;

 zabrak o przedstawicieli gmin i powiatów (administracja samorz dowa).

1.1. Metoda badawcza 

Funkcjonowanie instytucji spo ecznych, takich jak prawo, mo na bada  na wiele ró nych

sposobów. Na gruncie samej socjologii istnieje wiele metod badawczych, które mo na

wykorzysta  w tym celu. Zdecydowali my si  na do  nowatorskie i w Polsce stosunkowo 

rzadko wykorzystywane podej cie, które mie ci si  w nurcie opisywanym jako „socjologia 

akcjonalistyczna”. Bardziej w a ciwe wydaje si  jednak angielskie poj cie u ywane do 

opisania tego nurtu – action research. Termin ten oznacza w zasadzie nie jedn  konkretn

technik  badawcz , ale ca  rodzin  metod i technik, które nie tylko dostarczaj  badaczowi 

wiedzy, ale tak e prowokuj  badanych do interpretowania i lepszego rozumienia badanego 

zagadnienia – w naszym przypadku efektów wej cia w ycie UDPP. Podej cie to jest bliskie 

modelowi bada  przez tzw. interwencj  socjologiczn , które - w przekonaniu badaczy takich 
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jak np. Alain Touraine, a tak e polskich socjologów18 pozwala na dok adniejsze ,pog bione 

badanie funkcjonowania instytucji i organizacji, sposobu przekazywania norm kulturowych 

oraz przystosowywania do zachodz cych zmian. Metoda ta zosta a z powodzeniem 

wykorzystana w badaniach po wi conych problemowi bezrobocia w ród m odzie y,

ewaluacji programów zdrowotnych, rozpoznawania problemów systemów ochrony zdrowia w 

Wielkiej Brytanii czy w badaniach nad samorz dem terytorialnym19.

Badania typu action research prowadzone s  przede wszystkim w projektach, których celem 

jest rozpoznanie i opis funkcjonowania instytucji spo ecznych w ich rzeczywistych 

uwarunkowaniach oraz formu owanie wniosków dotycz cych rozwi zania konkretnych 

problemów. Nie s  to badania eksperymentalne, ale mog  by  u yte we wst pnych fazach 

projektowania szerszych bada  lub w sytuacjach, kiedy okoliczno ci wymagaj  du ej

elastyczno ci badaczy, gdy wymagane jest wieloaspektowe podej cie do problemu, a 

rekomendacje musz  by  sformu owane relatywnie szybko. Wyniki tego typu projektów 

badawczych s  pog bionym materia em na temat wybranego zagadnienia, s u

identyfikowaniu konkretnych problemów i przygotowaniu konkretnych rozwi za , nie mog

by  uogólniane w takim stopniu jak wyniki bada  ilo ciowych. Jednak to, co jest tutaj 

ograniczeniem decyduje jednocze nie o zaletach tego podej cia, poniewa  - dzi ki wi kszemu 

skupieniu na konkretnych przypadkach i rzeczywistych wypowiedziach osób kszta tuj cych 

interesuj c  nas instytucj  - otrzymujemy informacje, których nigdy nie uzyskaliby my 

stosuj c metody ilo ciowe. 

Jedn  z najcz ciej zalecanych i stosowanych technik badawczych wykorzystywanych w tej 

metodzie s  wywiady grupowe lub ich mutacje (wywiady zogniskowane, warsztaty, specjalne 

seminaria itp.). Technika ta pozwala bowiem na bie c  wymian  do wiadcze  oraz 

bezpo redni  interakcj  badaczy i badanych, a wi c w pe ni odpowiada wymaganiom 

stawianym przez action research.

18 Por. np.: E. Giermanowska, M. Rac aw-Markowska (red.), Spo eczno ci lokalne wobec problemu bezrobocia m odzie y,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2003.; A. Touraine, Socjologia akcjonalistyczna,. w:  
E. Mokrzycki (wyb.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii wspó czesnej, Pa stwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa, 1984, t.2. 
19 Por. np.:G. Woroniecka, Elementy obserwacji uczestnicz cej w badaniach nad samorz dem terytorialnym. w: H. 
Doma ski, K. Luty ska, A.W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metod . Studia z metodologii bada  socjometrycznych, Instytut 
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 1999; 
A.C. Macaulay, Responsible Research with Communities: Participatory Action Research in Primary Care, w: North 
American Primary Care Research Group Policy Statement, 1998, 6 listopada..L. Chiu, Transformational Potential of Focus 

Group Practice in Participatory Action Research, “Action Research”, vol. 1 (2); 2003. 
K.A. DeTardo-Bora, Action Research in World of Positivist-oriented Review Boards, “Action Research”, vol. 2 (3); 2003. 
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Pe ny model bada  realizowanych zgodnie z koncepcj action research oparty jest na 

za o eniu, e wraz z badanymi powinno si  przeprowadzi  cykl dzia a , a w a ciwie ca

seri  podobnych dzia a  (cyklów), d c do osi gni cia za o onych celów (por. rys. 1). 

Rysunek 1. Schemat projektu badawczego realizowanego w nurcie action reserach 

diagnozowanie 
problemu 

(badacz/badany)

doprezycyzowanie 
problemu 
(badacz)

ewaluacja 
skutków 

(badacz/badany)

realizacja  planów

(badacz/badany)

planowanie 
przeciwdzia ania 
(badacz/badany)

ród o: G.I. Susman, , Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective, Sage Publications, London, 
1983. 

To, co wykonali my w trakcie realizacji tego projektu w zasadzie ogranicza si  niemal 

wy cznie do dwóch pierwszych etapów jednego cyklu (czyli diagnozowania problemu i 

planowania przeciwdzia ania). Dlatego uwa amy, e monitoring funkcjonowania UDPP, 

prowadzony w formie podj tego przez nasz zespó  badania powinien by  kontynuowany. 

Niemniej g ówne wytyczne zawsze pozostaj  wspólne dla wszystkich projektów typu action 

research
20:

Krytyka refleksyjna (reflexive critique) – ka e po o y  szczególny nacisk na fakt, e

prawda o rzeczywisto ci jest uwarunkowana spo ecznie. Oznacza to, e osoby 

dostarczaj ce nam informacji (respondenci, uczestnicy dyskusji etc.) dokonuj

jednocze nie w asnych interpretacji, prezentuj  subiektywne opinie i opieraj  si  na sobie 

tylko wiadomych przes ankach. Nie jest to jednak argument za tym, aby odrzuca  relacje 

informatorów, ale eby, b d c wobec nich krytycznym, wykorzysta  je do formu owania 

wniosków i praktycznych zalece

Krytyka dialektyczna (dialectical critique) – rzeczywisto  instytucji spo ecznych jest 

nieustannie uzgadniana i budowana przez j zyk – w procesie komunikowania. Odmienne, 

czasem przeciwstawne wobec siebie, aspekty badanego zjawiska najpe niej ujawniaj  si

20 G.I. Susman, , Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective, Sage Publications, London, 1983. 
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w dialogu mi dzy ró nymi aktorami spo ecznymi. Elementy, których znaczenie trudno 

jest uzgodni , s  z kolei najbardziej interesuj ce nie tylko dlatego, e okre laj  realne 

problemy, ale równie  dlatego, e s  punktem wyj cia do zmiany. 

Wspólny wysi ek badawczy (collaborative resource) – nakazuje, aby traktowa

informatorów jako partnerów w procesie badawczym i w zale no ci od ich sugestii (je eli

takie s ) w pewnym zakresie zmienia  zarówno schemat badania, jak i metody dalszej 

analizy zgromadzonych danych. W ten sposób zyskuje si  nie tylko elastyczno , ale i 

sam badacz mo e si  uchroni  przed wywieraniem nadmiernego wp ywu na przedmiot 

swojej obserwacji. Zastosowanie si  do tej przes anki pozwala równie  na zachowanie i 

przedstawienie maksymalnie wielu perspektyw zwi zanych z badanym problemem, co 

jest szczególnie wa ne tak e przy formu owaniu wniosków i rekomendacji dotycz cych

badanego zagadnienia. 

Czynnik ryzyka (risk) – badanie jest jednocze nie elementem procesu zmian, którym 

zwykle towarzyszy niepokój tych, którzy tych zmian do wiadczaj  lub b d  do wiadcza .

Otwarta dyskusja w zró nicowanej grupie pozwala na wymian  pomys ów, interpretacji i 

w asnych opinii na dany temat, redukuj c l k i u wiadamiaj c wszystkim 

zainteresowanym, e ka dy mo e mie  wp yw na kierunek zmian. 

Pluralizm (plural structure) – proces badawczy wymaga zgromadzenia jak najwi kszej

ilo ci informacji o mo liwych punktach widzenia, w tpliwo ciach i interpretacjach. Aby 

spe ni  to wymaganie, badacz powinien gromadzi  materia  z jak najbardziej 

ró norodnych róde . Jednocze nie, formu uj c wnioski, powinien zachowa  t

ró norodno , przedstawiaj c ró ne punkty widzenia zamiast ogólnych konkluzji. 

Teoria - praktyka - zmiana (theory - practice - transformation) – nale y zwróci  uwag

na relacje mi dzy praktyk  zwi zan  z funkcjonowaniem okre lonej instytucji a podstaw

teoretyczn  jej dzia ania (jej wyobra eniami, ideami etc.) i fakt, e te dwa elementy 

nieustannie si  przenikaj  i redefiniuj . Badacz, formu uj c wnioski, powinien zawsze 

przedstawia  te dwa aspekty, wskazuj c jednocze nie kierunek dalszych bada  oraz 

rekomenduj c zmian .

Bior c pod uwag  wszystkie uwarunkowania i ograniczenia zwi zane z realizacj  projektu 

(przede wszystkim terminy i dost pne rodki) oraz g ówny przedmiot badania – wp yw

wej cia w ycie UDPP na rozwój wspó pracy mi dzysektorowej uznali my, e metod , która 



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 21 

pozwoli na najpe niejsze zrealizowanie stawianych celów b d  wywiady grupowe 

przeprowadzane jednocze nie z przedstawicielami trzeciego sektora i reprezentantami 

administracji publicznej ró nego szczebla. 

1.2. Charakterystyka uczestników badania 

W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano po jednym wywiadzie grupowym w ka dym

z 16 województw (w sumie 16 wywiadów)oraz dyskusj  podsumowuj c , która zosta a

przeprowadzona w Warszawie, w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych z udzia em 

ekspertów organizacji pozarz dowych. Wywiady przeprowadzono w siedzibach urz dów

wojewódzkich poszczególnych regionów. Wyj tek stanowi a pierwsza dyskusja 

przeprowadzona w Olsztynie, która z powodów technicznych odby a si  w miejscowej 

siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i ostatnia – która podobnie jak dyskusja 

podsumowuj ca – przeprowadzona zosta a w siedzibie ISP. 

Wszystkie dyskusje by y rejestrowane na kasetach audio i/lub wideo, a nast pnie

transkrybowane i kodowana wed ug ustalonego wcze niej klucza21. Analiz  i raport z bada

przygotowano, korzystaj c ze specjalnego pakietu Atlas/TI przeznaczonego specjalnie do 

pracy z danymi o charakterze jako ciowym (wywiadami swobodnymi, materia ami 

zdj ciowymi, materia ami wideo itp.)22.

Po danymi uczestnikami dyskusji byli: 

przedstawiciele organizacji pozarz dowych, zarówno tych, które maj  status organizacji 

po ytku publicznego, jak i tych, które go nie maj  (dobieraj c uczestników dyskusji 

starali my si  równie  zaprasza  przedstawicieli organizacji ko cielnych oraz du ych

organizacji infrastrukturalnych); 

przedstawiciele samorz dów gminnych  (zw aszcza urz dnicy gminni zajmuj cy si

zagadnieniami organizacji pozarz dowych oraz ewentualnie radni zaznajomieni z 

tematyk  trzeciego sektora); 

21 Standardowy scenariusz dyskusji oraz klucz kodowy zamieszczone s  w aneksie raportu. 
22 Pomijamy tu dok adniejsz  prezentacj  tego oprogramowania, jego dok adny opis wraz kompletn  instrukcj  obs ugi

mo na znale  na stronach producenta (http://www.atlasti.com).
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przedstawiciele samorz dów powiatowych (zw aszcza urz dnicy powiatowi zajmuj cy 

si  zagadnieniami organizacji pozarz dowych, pracownicy Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie i ewentualnie radni zaznajomieni z tematyk  trzeciego sektora); 

przedstawiciele urz dów wojewódzkich (zw aszcza pe nomocnicy ds. organizacji lub 

inni urz dnicy województwa zajmuj cy si  zagadnieniami organizacji pozarz dowych);

przedstawiciele samorz dów wojewódzkich (zw aszcza pe nomocnicy ds. organizacji lub 

osoby przez nich wskazane, kierownicy Regionalnych O rodków Polityki Spo ecznej, 

radni samorz dów wojewódzkich); 

Organizuj c ka d  z grup, uwzgl dnili my równie  czynnik, który jest zwi zany z 

trójstopniow  struktur  samorz du terytorialnego w Polsce. Bior c pod uwag  i tak ju  du

heterogeniczno  grup, zdecydowali my si  zorganizowa  8 grup „regionalnych”, 

skupiaj cych przedstawicieli administracji wojewódzkiej oraz du ych organizacji o co 

najmniej regionalnym zasi gu oraz 8 grup „lokalnych” skupiaj cych przedstawicieli 

administracji publicznej wybranych powiatów i gmin z danego województwa oraz 

dzia aj cych na ich terenie organizacji pozarz dowych.

W efekcie przygotowali my dwa modele doboru respondentów, którym odpowiada y dwa 

idealne sk ady grup (rysunki 2 i 3). 

Rysunek 2. Dyskusje „regionalne”: poziom wojewódzki (realizacja w 8 województwach) – sposób doboru i 
zak adany sk ad grup (Na rysunku przedstawiono kolejno  doboru informatorów). 

1. DOBÓR (PRZEZ LOSOWANIE) ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO (OPP) NA 
PODSTAWIE KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO (KRS)

z ka dego województwa losujemy 2 OPP z siedzibami w miastach wojewódzkich, wspó pracuj ce z 

urz dami marsza kowskimi i/lub wojewódzkimi

2. DOBÓR ORGANIZACJI NIE MAJ CYCH STATUSU OPP (nOPP)
ka d  OPP prosimy o wskazanie 1 nOPP z tego sa mego województwa

3. DOBÓR ORGANIZACJ I INFRASTRUKTURALNEJ (ON)
do dyskusji zapraszamy jedn  wybran  przez nas organizacj  infrastrukturaln  lub sieciow ,

która funkcjonuje na terenie danego województwa

4. DOBÓR URZ DÓW WOJEWÓDZKICH
do dyskusji zapraszamy urz dy, na których terenie maj  siedziby wcze niej dobrane OPP

5. DOBÓR URZ DÓW MARSZA KOWSKICH
do dyskusji zapraszamy urz dy, na których terenie maj  siedziby wcze niej dobrane OPP

maksymalnie 3 osoby – 

przedstawiciele samorz dów 

wojewódzkich (w tym radni i/lub 

urz dnicy) 

maksymalnie 2 osoby – 

przedstawiciele urz dów wojewódzkich 

maksymalnie 5 osób – 

przedstawiciele organizacji 

pozarz dowych (w tym reprezentanci 

organizacji maj cych i nie maj cych 

statusu OPP oraz przedstawiciel 

organizacji infrastrukturalnej)
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Rysunek 3. Dyskusje „lokalne”: poziom gmina / powiat (realizacja w 8 województwach) – sposób doboru i 
zak adany sk ad grup (Na rysunku przedstawiono kolejno  doboru informatorów). 

1. DOBÓR (PRZEZ LOSOWANIE) ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO (OPP) NA 
PODSTAWIE KRAJOWEGO REJESTRU S DOWGO (KRS)

z ka dego województwa (z 2 ró nych miejscowo ci w danym województwie) losujemy 2 OPP 

spoza miast wojewódzkich, spe niaj ce 5 podstawowych kryteriów (patrz dalej)

2. DOBÓR ORGANIZACJI NIE MAJ CYCH STATUSU OPP (nOPP)
ka d  OPP prosimy o wskazanie 1 nOPP z tego samego województwa

3. DOBÓR ORGANIZACJI „KO CIELNEJ” 
PO

MAJ CEJ STATUS OPP
do dyskusji zapraszamy jedn  wybran  przez nas „ko cieln ” OPP, prowadz c  dzia alno

po ytku publicznego na poziomie lokalnym na terenie okre lonego województwa

4. DOBÓR URZ DÓW GMINY
do dyskusji zapraszamy gminy na których terenie maj  siedziby wcze niej dobrane OPP

5. DOBÓR URZ DÓW POWIATOWYCH
do dyskusji zapraszamy powiaty na których terenie maj  siedziby wcze niej dobrane OPP

maksymalnie 2 osoby – 

przedstawiciele samorz dów 

gminnych (radni i/lub urz dnicy); 

maksymalnie 3 osoby – 

przedstawiciele samorz dów 

powiatowych (radni, urz dnicy i/lub 

kierownicy Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie); 

maksymalnie 5 osób –

przedstawiciele organizacji 

pozarz dowych (w tym organizacji 

maj cych i nie maj cych statusu 

OPP oraz przedstawiciel organizacji 

ko cielnej); 

Zorganizowanie wywiadów grupowych o tak zró nicowanym sk adzie jest niezwykle 

trudnym zadaniem. Bior c pod uwag  do wiadczenia innych badaczy i sugestie 

metodologiczne zawarte w literaturze przedmiotu, oprócz okre lenia optymalnego sk adu 

grupy dyskusyjnej (dopuszczaj c jednocze nie mo liwo , e b dzie on trudny do 

utrzymania) wyznaczyli my cztery podstawowe kryteria, które mia y zapewni  realizacj

zamierze  na minimalnym poziomie: 

W grupie powinni si  znale  reprezentanci ró nych podmiotów dzia aj cych w ramach 

administracji publicznej i trzeciego sektora, którzy pozostaj  ze sob  we wzajemnych 

relacjach (tzn. kontaktuj  si , realizuj  wspólne projekty na tym samym obszarze). 

W grupie powinna zosta  zachowana równowaga liczebna pomi dzy reprezentantami 

organizacji i administracji. 

W sk ad grupy powinny wej  osoby maj ce wiedz  na temat UDPP. 

W grupie powinny si  znale  osoby maj ce minimalne do wiadczenie w pracy (pó  roku 

praktyki zawodowej / praca w charakterze wolontariusza) w organizacji pozarz dowej / 

jednostce administracji publicznej. 

Cz onkowie zespo u badawczego, organizuj c spotkanie, mieli obowi zek ustali , czy 

zapraszane osoby spe niaj  wymienione warunki, co niejednokrotnie sprawia o trudno ,

poniewa , mówi c ogl dnie, deklaracje potencjalnych uczestników dyskusji w praktyce 
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niejednokrotnie okazywa y si  niezgodne z rzeczywisto ci  (dalej b dzie jeszcze o tym 

mowa).

Dobieraj c reprezentantów administracji publicznej na poziomie gminy, starali my si

rekrutowa  uczestników zaczynaj c od osób, które potencjalnie mog y by  najlepszymi 

informatorami. Kolejno  rekrutacji przedstawia a si  nast puj co:

1) osoby powo ane lub urz dnicy gminni pe ni cy funkcj  pe nomocników do spraw 

kontaktów z organizacjami pozarz dowymi (np. pe nomocnik burmistrza czy wójta); 

2) burmistrzowie/wójtowie/prezydenci, ich zast pcy lub cz onkowie zarz dów gmin; 

3) cz onkowie (urz dnicy lub radni gminni) zespo ów doradczo-opiniuj cych projekty 

realizowane we wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi; 

4) radni bior cy udzia  w pracach zespo ów (komisji) do spraw wspó pracy z organizacjami 

pozarz dowymi lub do spraw zwi zanych ze sfer  po ytku publicznego (np. pomoc 

spo eczna); 

5) urz dnicy pracuj cy w wydzia ach rozpatruj cych wnioski o dofinansowanie/zlecanie 

zada  organizacjom pozarz dowym. 

Podobny schemat zastosowali my w przypadku jednostek administracji publicznej na 

poziomie powiatu. Kolejno  doboru uczestników dyskusji przedstawia a si  tam nast puj co: 

1) osoby powo ane przez starost  lub urz dnicy powiatu pe ni cy rol  pe nomocników do 

spraw kontaktów z organizacjami pozarz dowymi (np. pe nomocnik starosty); 

2) kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) lub osoby przez nie 

wskazane, zatrudnione w PCPR; 

3) starostowie, ich zast pcy lub cz onkowie zarz dów powiatów; 

4) cz onkowie (urz dnicy lub radni powiatowi) zespo ów doradczo-opiniuj cych projekty 

realizowane we wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi; 

5) radni powiatowi bior cy udzia  w pracach zespo ów (komisji) do spraw wspó pracy z 

organizacjami pozarz dowymi lub do spraw zwi zanych z sfer  po ytku publicznego (np. 

pomoc spo eczna);

6) urz dnicy pracuj cy w wydzia ach rozpatruj cych wnioski o dofinansowanie/zlecanie 

zada   organizacjom pozarz dowym. 
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W przypadku urz dów marsza kowskich województw i urz dów wojewody dysponowali my 

gotow  list  „kompetentnych informatorów” (czyli najlepszych informatorów) i 

zapraszali my w a nie te osoby lub osoby przez nie wskazane23.

Podczas ka dej dyskusji starali my si  zapewni  udzia  reprezentantów samorz dów, którzy 

pe niliby funkcje „wykonawcze” w ró nych urz dach i instytucjach, uzupe niaj c – w miar

mo liwo ci sk ad strony samorz dowej o radnych. Przestrzegali my tak e regu y, aby 

zaproszeni urz dnicy nie pozostawali ze sob  w stosunku podleg o ci.

Zdawali my sobie spraw , e zorganizowanie w okresie zaledwie miesi ca dyskusji w tak 

zró nicowanym sk adzie uczestników b dzie trudnym zadaniem. W zwi zku z tym 

za o yli my, e musimy zmie ci  si  w trzech wariantach liczebno ci grupy, przy zachowaniu 

równowagi licznej przedstawicieli organizacji pozarz dowych i administracji. Warianty 

przewidywa y nast puj ce liczebno ci grup: minimum 8 osób (4 reprezentantów organizacji; 

4 administracji); optimum 10 osób (5 reprezentantów organizacji; 5 administracji);

maksimum 12 osób (6 reprezentantów organizacji; 6 administracji). Ostatecznie zbli yli my 

si  do wykonania planu minimum. Zrealizowany sk ad ka dej z 16 grup dyskusyjnych opisuj

tabele 1 i 2 . 

23 Ministerstwo Polityki Spo ecznej udost pni o nam aktualny wykaz osób pe ni cych funkcj  pe nomocników do spraw 
organizacji pozarz dowych we wszystkich urz dach wojewódzkich w kraju. 
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Tabela 1. Wykaz zrealizowanych dyskusji na poziomie lokalnym* 

Lp.
Miejsce
dyskusji 

Data realizacji Uczestnicy ze strony pozarz dowej Uczestnicy ze strony administracji 

 reprezentanci OPP** 3(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 0(2)  reprezentanci powiatów 2(2)
1 Pozna  05.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

3(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(4)

 reprezentanci OPP 1(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 2(2)  reprezentanci powiatów 3(2)
2 Bydgoszcz 08.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

3(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

4(4)

 reprezentanci OPP 3(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 1(2)  reprezentanci powiatów 2(2)
3 Lublin 09.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

4(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(4)

 reprezentanci OPP 3(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 0(2)  reprezentanci powiatów 2(2)
4 Kielce 16.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

3(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(4)

 reprezentanci OPP 2(2)  reprezentanci gmin 3(2)

 reprezentanci nOPP 1(2)  reprezentanci powiatów 2(2)
5 Wroc aw 18.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

3(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

5(4)

 reprezentanci OPP 2(2)  reprezentanci gmin 2(2)

 reprezentanci nOPP 2(2)  reprezentanci powiatów 1(2)
6 Opole 23.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

4(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(4)

 reprezentanci OPP 3(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 3(2)  reprezentanci powiatów 1(2)
7 Katowice 

25.11
.04 ogólna liczba 

reprezentantów organizacji 
6(4)

ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

2(4)

 reprezentanci OPP 3(2)  reprezentanci gmin 1(2)

 reprezentanci nOPP 0(2)  reprezentanci powiatów 2(2)
8 Szczecin 03.12/04 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

3(4)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(4)

 reprezentanci OPP 20(16)  reprezentanci gmin 11(16)

 reprezentanci nOPP 9(16)  reprezentanci powiatów 15(16)
OGÓ EM

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

29(24)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

26(24)

*W nawiasach podano oczekiwane minimalne liczebno ci uczestników danej kategorii. 
**OPP – organizacje po ytku publicznego, nOPP – organizacje nie maj ce statusu po ytku publicznego. 
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Tabela 2. Wykaz zrealizowanych dyskusji na poziomie regionalnym* 

Lp.
Miejsce
dyskusji 

Data realizacji Uczestnicy ze strony pozarz dowej Uczestnicy ze strony administracji 

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
2(3)

 reprezentanci nOPP 2(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

1 Olsztyn 21.10.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

5(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

4(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
2(3)

 reprezentanci nOPP 2(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

2 Gda sk 29.10.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

5(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

4(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
3(3)

 reprezentanci nOPP 2(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

3 Bia ystok 03.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

5(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

5(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
1(3)

 reprezentanci nOPP 1(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

4 Rzeszów 08.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

4(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

3(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
4(3)

 reprezentanci nOPP 1(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

5 ód  15.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

4(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

6(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
3(3)

 reprezentanci nOPP 1(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

6 Kraków 25.11.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

4(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

5(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
3(3)

 reprezentanci nOPP 1(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
1(2)

7 Warszawa 03.12.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

4(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

4(5)

 reprezentanci OPP 3(3)
 reprezentanci samorz du

wojewódzkiego 
2(3)

 reprezentanci nOPP 1(2)
 reprezentanci urz du

wojewódzkiego 
2(2)

8 Gorzów 05.12.04 

ogólna liczba 
reprezentantów 
organizacji 

4(5)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

4(5)

 reprezentanci OPP 24(24)
 reprezentanci samorz du
wojewódzkiego 

20(16)

 reprezentanci nOPP 11(16)
 reprezentanci urz dów 
wojewódzkich 

15(24)PODSUMOWANIE 

ogólna liczba 
reprezentantów organizacji 

35(40)
ogólna liczba 
reprezentantów 
administracji 

35(40)

*Obja nienie: jak do Tabeli 1 
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cznie w ca ym badaniu wzi o udzia  125 osób, w tym: 

44 przedstawicieli organizacji pozarz dowych (oraz zrównanych przez UDPP z 

organizacjami pozarz dowymi organizacji ko cielnych) maj cych ju  status OPP; 

20 organizacji pozarz dowych (oraz organizacji ko cielnych) nie maj cych statusu OPP; 

11 przedstawicieli administracji publicznej szczebla samorz du gminnego (w tym 

urz dników, przedstawicieli instytucji zajmuj cych si  pomoc  spo eczn  oraz radnych 

gminnych); 

15 przedstawicieli administracji publicznej szczebla samorz du powiatowego (w tym 

urz dników, przedstawicieli instytucji zajmuj cych si  pomoc  spo eczn  oraz radnych 

powiatowych);

20 przedstawicieli administracji publicznej szczebla samorz du wojewódzkiego (w tym 

urz dników, przedstawicieli instytucji zajmuj cych si  pomoc  spo eczn  oraz radnych 

wojewódzkich);

15 przedstawicieli administracji pa stwowej szczebla wojewódzkiego. 

W dalszej cz ci narracji nie ró nicujemy reprezentantów strony samorz dowej, 

uznaj c za nich wszystkie osoby dzia aj ce „po stronie” samorz du terytorialnego, a 

wi c w czaj c w t  grup  urz dników samorz dowych, pracowników socjalnych 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i O rodków Pomocy Spo ecznej, a tak e

radnych. Ci ostatni okazali si  „najtrudniejszymi rekrutantami i respondentami”, 

stanowili najmniej liczn  i jednocze nie najmniej aktywn  grup  uczestników dyskusji. 

St d te  stron  samorz dow  okre lamy dalej skrótowo jako „administracja publiczna”, 

maj c przy tym wiadomo , e jest to uproszczenie, gdy  radni nie s  pracownikami 

administracji publicznej. Podobnie w dalszej cz ci narracji nie ró nicujemy 

respondentów strony pozarz dowej, którzy reprezentowali organizacje pozarz dowe 

ró nych typów: organizacje maj ce status organizacji po ytku publicznego, „zwyk e” 

organizacje pozarz dowe, a tak e organizacje ko cielne. 

Na zastosowanie tego „symetrycznego” po obu stronach skrótu zdecydowali my si ,

chc c w raporcie skoncentrowa  si  na ró nicach w percepcji przepisów ustawy 

partnerów wspó pracy mi dzysektorowej. Istotnym by  równie  niezwykle krótki czas, 

jakim dysponowali my na przygotowanie raportu. Sposób zgromadzenia materia u

badawczego pozwala jednak na podj cie analizy uwzgl dniaj cej inne czynniki 

ró nicuj ce, np. poziom lokalny – poziom regionalny; mo liwa jest te  analiza specyfiki 
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pogl dów radnych itp. W przypadku publikacji raportu, co naszym zdaniem by oby

celowe, chcieliby my uzupe ni  analiz  o wskazane powy ej w tki.

Uczestnikom zapewniono anonimowo , w zwi zku z tym niektóre informacje (nazwy miast, 

organizacji, urz dów itp.) w cytatach b d  zamarkowane. Kodowanie cytatów umo liwia 

rozpoznanie wy cznie typu instytucji, któr  reprezentowa  uczestnik. Na przyk ad kod  

NPP-001 oznacza, e jest to wypowied  osoby pracuj cej w organizacji nie maj cej statusu 

organizacji po ytku publicznego, która uczestniczy a w dyskusji nr 1. Akronimy opisuj ce

poszczególnych uczestników dyskusji s  dok adnie opisane w aneksie nr IV do raportu. 

Dyskusje zosta y w ca o ci spisane, a wypowiedzi respondentów w trakcie transkrypcji, a 

nast pnie kodowania nie podlega y adnym poprawkom. Wypowiedzi cytowane w tek cie

zosta y poddane jedynie nieznacznej niezb dnej adiustacji ju  w trakcie przygotowywania 

ostatecznej wersji raportu, aby u atwi  ich lektur  (usuni cie oczywistych pomy ek

j zykowych itp.). J zyk cytowanych wypowiedzi pozosta  jednak j zykiem dyskusji, co 

mamy nadziej , jest istotnym walorem raportu. 

Dane zebrane metod  wywiadów grupowych zosta y uzupe nione o analiz  dokumentów 

opisuj cych wzajemne relacje mi dzy administracj  publiczn  i organizacjami 

pozarz dowymi, dostarczonych przez przedstawicieli administracji publicznej24. Niezale nie,

po przeprowadzeniu dyskusji we wszystkich 16 województwach, przeprowadzony zosta

wywiad zogniskowany z ekspertami25.

Istotnym elementem badania by a równie , dwustronicowa ankieta, w której uczestnicy po 

zako czeniu dyskusji mogli oceni  prowadz cych, odpowiedzie  na dwa krótkie pytania 

dotycz ce UDPP oraz umie ci  w asny komentarz (wzór ankiety znajduje si  w aneksie V). 

Ankiet  wype ni o 113 (na 125) uczestników badania. Informacje uzyskane na jej podstawie 

stanowi y materia  pomocniczy. 

Badanie przeprowadzono w okresie od 21 pa dziernika do 5 grudnia 2004 roku. W a ciwa

realizacja zosta a poprzedzona pilota em i szkoleniem dla moderatorów zorganizowanym w 

siedzibie Instytutu Spraw Publicznych. We wszystkich dyskusjach uczestniczy y dwie osoby 

ze strony Instytutu Spraw Publicznych – moderator i asystent. Czas trwania ka dej dyskusji 

24 Por. aneks I, a tak e  zamieszczony tam wykaz analizowanych dokumentów. 
25 Por. aneks II. 
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nie przekracza  2,5 godziny. Z ma ymi wyj tkami26 spotkania organizowano w urz dach

wojewódzkich, w salach konferencyjnych udost pnionych dzi ki uprzejmo ci Ministerstwa 

Polityki Spo ecznej i wojewodów. 

26 Por. str. 15 
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1.3. Uwagi o przebiegu badania – na podstawie „notatek badacza” 

Notatki sporz dzi y zarówno osoby organizuj ce badanie terenowe, jak i moderatorzy dyskusji. Stanowi y one materia
pomocniczy dla przygotowania raportu. 

Dobór uczestników dyskusji 

 Rekrutacja by a najtrudniejszym etapem badania. Zadanie to wykona y dwie osoby, w pierwszej kolejno ci skupiaj c si
na doborze rozmówców do dyskusji regionalnych, potem lokalnych. Wszystkie dyskusje uda o si  umówi  i zrealizowa  w 
ci gu 57 dni roboczych, co jak na terminy i ko cowy okres roku, stanowi do  dobry wynik. W trakcie doboru 
przedstawicieli organizacji maj cych status OPP bardzo dobrze sprawdzi y si  internetowe bazy danych Krajowego 
Rejestru S dowego. Nie zawieraj  one pe nych danych teleadresowych organizacji, które musieli my ustali  w inny 
sposób. W tym celu korzystali my g ównie z podstawowych wyszukiwarek (np. Onet.pl, Google). Niestety, baza 
organizacji pozarz dowych Klon/Jawor pomog a nam w ograniczonym zakresie. Z „notatek badacza”, które sporz dzi y
osoby rekrutuj ce rozmówców wynika, e wiele zawartych w niej adresów by o nieaktualnych lub b dnych, a cz
organizacji zarejestrowanych w rejestrze KRS w ogóle nie figurowa a w bazach Klon/Jawor. 

 Zorganizowanie dyskusji lokalnej wymaga o dwa razy wi cej wysi ku ni  zorganizowanie dyskusji regionalnej. 

 Najmniej problematyczn  grup  rozmówców byli przedstawiciele organizacji OPP, najtrudniejszymi do rekrutacji 
rozmówcami byli radni (zw aszcza gminni i radni sejmików wojewódzkich). 

 W trakcie rekrutacji cz sto trzeba by o pos ugiwa  si  metod  „ nie nej kuli”, ale zarówno pracownicy urz dów, radni jak i 
przedstawiciele organizacji bardzo ch tnie polecali si  nawzajem. 

G ówne przyczyny odmów udzia u w dyskusji po stronie organizacji: 

o start kampanii spo ecznych; 

o udzia  w innych spotkaniach w tym samym czasie; 

o brak znajomo ci ustawy; 

o obowi zki zawodowe poza dzia alno ci  w organizacji; 

o zbyt daleki dojazd na miejsce badania; 

o brak wolnej osoby w organizacji; 

o zbyt krótkie funkcjonowanie organizacji 

G ówne przyczyny odmów udzia u w dyskusji po stronie AP: 

o obowi zki s u bowe; 

o start kampanii spo ecznych; 

o brak zgody prze o onego; 

o brak rodków kadrowych (g ównie w gminnych i miejskich OPS, czasem te  w PCPR, gdzie na co dzie
pracownicy borykali si  z nadmiarem pracy); 

o udzia  w innych spotkaniach; 

o demonstracyjna odmowa typu: „nie dzwoni si  pó niej ni  tydzie  przed spotkaniem”; 

o sesja rady lub komisji – bardzo trudna sytuacja dotycz ca radnych, poniewa  wtedy wszyscy kompetentni radni 
danej miejscowo ci byli niedost pni; 

Przebieg dyskusji i postawy rozmówców 

 Najcz ciej by a to atmosfera dialogu i uczestnicy odnosili si  do siebie nawzajem z szacunkiem. Dominowa y postawy 
ukierunkowane na wspólne dochodzenie do konsensusu, próby wypracowania rozwi zania problemów pojawiaj cych si
przy wspó pracy mi dzysektorowej. Zauwa alna by a ró nica na poziomie wypowiedzi uczestników. 

 W przypadku dyskusji regionalnych cz ciej rozmawiano o konkretnych problemach wspó pracy, ustawa by a w 
wi kszo ci dobrze znana, wypowiedzi by y pe niejsze i bardziej przemy lane wskazuj ce na to, e wspó praca 
mi dzysektorowa ma w tym przypadku d u sze tradycje. 

 W przypadku dyskusji lokalnych mo na by o dostrzec, e znajomo  ustawy stoi na znacznie ni szym poziomie – dyskusja 
skupia a si  nie na tym, jak funkcjonuje wspó praca (opinie, refleksje, propozycje usprawnie ), tylko na tym, co jest 
zapisane w ustawie (np.: czy urz d musi og osi  konkurs czy nie) – wzajemnym wyja nianiu problemów i kontrowersji 
zwi zanych z ustaw .
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2. Ogólny obraz wspó pracy mi dzysektorowej 

Z bada  przeprowadzonych w roku 2003 (jeszcze przed wej ciem w ycie UDPP) przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor27 i Fundacj  Rozwoju Demokracji Lokalnej28 wy ania si  do

optymistyczny obraz wzajemnych relacji mi dzy administracj  publiczn  i organizacjami 

pozarz dowymi (przynajmniej do poziomu powiatu, bo to by  najwy szy szczebel 

administracji publicznej, który wzi to pod uwag  w badaniach). Ze strony samorz du

terytorialnego a  91,3% badanych zadeklarowa o, e wspó pracuje z organizacjami 

pozarz dowymi. S dz c po dokumentacji, obraz ten przedstawia  si  nieco gorzej – na mocy 

uchwa y wspó pracowa o z organizacjami ok.. 31 % badanych jednostek samorz du. Prawie 

po owa (47%) jednostek samorz du wspó pracowa o z organizacjami na podstawie umów 

dwustronnych. Zdecydowana wi kszo  samorz dowców twierdzi a, e na bie co informuje 

organizacje pozarz dowe o swoich planach i celach, udziela pomocy merytorycznej (np. w 

kwestii wype niania wniosków, przygotowywania pism etc.), u ycza sprz tu i oddelegowuje 

pracowników do wspó pracy, wspólnie rozpoznaje lokalne problemy i przygotowuje 

odpowiednie programy, pomaga w utrzymaniu i promowaniu dobrego wizerunku trzeciego 

sektora. Podsumowuj c mo na jednak stwierdzi , e z punktu wiedzenia przedstawicieli 

administracji publicznej wzajemne relacje ze rodowiskiem pozarz dowym uk adaj  si

bardzo poprawnie. 

Wst pne wyniki najnowszych bada  Stowarzyszenia Klon/Jawor, które zosta y

upowszechnione na konferencji 9 grudnia 2004 r. w Warszawie29, pozwalaj  na 

sformu owanie ogólnej opinii, e administracja publiczna pozostaje jednym z 

najistotniejszych partnerów trzeciego sektora. W informacji mo emy przeczyta , e ponad 

dwie trzecie (65%) organizacji regularnie kontaktuje si  z samorz dem na poziomie gminy 

lub powiatu i podobny odsetek (58%) twierdzi, e samorz d jest jednym z najistotniejszych 

partnerów. Je li wi c porówna  te wyniki z wcze niejszymi raportami, to nale y stwierdzi ,

e relacje mi dzy administracj  publiczn  i organizacjami pozarz dowymi stopniowo coraz 

bardziej si  zacie niaj .

27 J. D browska, M. Gumkowska, J. Wygna ski, Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badania 2003, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa, 2003. 
28 S. Mandes (red.), Przyk ady udanej wspó pracy samorz du z organizacjami pozarz dowymi. Dobre praktyki, Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 2004. 
29 M. Gumkowska, J. Herbst, R. Niecikowska, J. Wygna ski, G os w dyskusji nad strategi  wspierania inicjatyw 

obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych bada , Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2004. 
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2.1. Wspó praca w opinii uczestników dyskusji 

Wnioski z bada  Stowarzyszenia Klon/Jawor cz ciowo potwierdzaj  si  tak e w wynikach 

naszych bada . Tak jak by o to wspomniane w nocie metodologicznej, oprócz ch ci 

pozyskania informacji na interesuj cy nas temat, celem badania by o równie  stworzenie pola 

do dyskusji mi dzy przedstawicielami obu sektorów. W ka dym z 16 zogniskowanych 

wywiadów uda o nam si  lepiej lub gorzej pogodzi  oba te cele. Rozmówcy brali udzia  w 

tych spotkaniach z bardzo ró nych powodów – niektórzy byli po prostu oddelegowani przez 

swoj  macierzyst  instytucj  (organizacj ), inni cho  wielokrotnie uprzedzano ich 

wielokrotnie o celach projektu przychodzili z przekonaniem, e badanie jest szkoleniem, 

jeszcze inni chcieli autentycznie przedyskutowa  ró ne kwestie zwi zane z funkcjonowaniem 

UDPP lub ich motywacje by y mieszank  wszystkich wymienionych wy ej czynników. 

Zdawali my sobie tak e spraw , i  dyskusja w tak heterogenicznych grupach mo e t umi

ch  do wyra ania krytycznych uwag (zw aszcza ze strony organizacji, które cz sto s

uzale nione finansowo uzale nione od administracji publicznej). Z drugiej jednak strony 

przeprowadzenie badania w grupach homogenicznych – tylko z reprezentantami organizacji i 

tylko z przedstawicielami administracji - z pewno ci  skutkowa oby nadmiernym 

krytycyzmem oraz koncentracj  na wylewaniu alów i pretensji do drugiej strony, bez jej 

udzia u. W przyj tym przez nas schemacie i tak znalaz o si  miejsce na wiele krytycyzmu i 

burzliw  debat . Uczestnikom nie przeszkadza y ani kamery, ani dyktafon. W trakcie rozmów 

cz sto dochodzi o do wymiany czasem bardzo ostrych uwag i wydawa o si , e nikomu nie 

przeszkadza to, e po dyskusji przyjdzie czas, kiedy uczestnicy b d  rozmawia  o wspólnym 

projekcie, udziela  dotacji czy si  o ni  stara . Oto dwa przyk ady takich wypowiedzi: 

NPP: […] nikogo nie atakuj , dla mnie to jest bardzo twórcza dyskusja, a propos tego, e pan nic nie 

mo e narzuci  marsza kowi. Ja bym chcia a, eby marsza ek i urz dnicy zrozumieli, i vice versa. I 

pa stwo nie mo ecie robi , tak jak pani mówi, e niektóre organizacje przychodz  podkulone i w ogóle 
przepraszaj , e yj , eby im urz dnik po wi ci  15 minut. To jest skandal, to jest bardzo 

niedopuszczalne, to jest wbrew otwarto ci, to jest wbrew demokracji, wbrew elastyczno ci. Poza tym to 

jest zwyk e chamstwo i ja b d  u ywa a takich s ów tutaj specjalnie. Po to tu przysz am, eby te
porozmawia  o zmianie mentalno ci urz dników. Ja nie twierdz , e urz dnicy s li, nie powiem, wielu 

z nich nawet mi pomog o. Ale to si  musi dzia  te  i u góry.

Nigdy nie zdarzy o si , eby kto  w trakcie badania opu ci  sal , w której toczy a si

rozmowa, czy kto  na kogo  si  obrazi , (co samo w sobie stanowi interesuj c  obserwacj ). 

Wszystkie dyskusje odby y si  w do yczliwej atmosferze, a reprezentanci organizacji 

pozarz dowych i administracji publicznej wyra ali si  o sobie jako o bliskich partnerach lub 

wr cz podkre lali wr cz nieuchronno  wspó pracy.
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Na wst pie spotkania moderator zawsze zadawa  pytanie o ocen  wzajemnych relacji, co 

mia o zach ca  do otwartej dyskusji. Uczestnicy zwykle znali si  lub przynajmniej 

kontaktowali w sprawach formalnych, tak wi c wymiana opinii na temat wspó pracy

znakomicie inicjowa a i „podgrzewa a” dalsz  dyskusj , czasem automatycznie 

naprowadzaj c uczestników na interesuj ce nas tematy. 

Wypowiedzi o wzajemnych relacjach otwieraj ce dyskusje - wyra ane zarówno przez 

przedstawicieli organizacji pozarz dowych, jak i reprezentantów administracji publicznej - 

zazwyczaj by y umiarkowanie pozytywne. Analizuj c zebrany materia , wyodr bnili my 98 

cytatów wyra aj cych ogóln  ocen  wzajemnych kontaktów administracji publicznej i 

trzeciego sektora, nast pnie skategoryzowali my je na trzy ogólne grupy wypowiedzi 

„pozytywne” (wskazuj ce wy cznie na zalety wzajemnych relacji), wypowiedzi 

„ambiwalentne” (wskazuj ce zarówno na dobre, jak i na z e strony wzajemnych kontaktów) 

oraz wypowiedzi „negatywne” (wskazuj ce wy cznie na wady wzajemnych kontaktów). 

Kwalifikacja poszczególnych wypowiedzi jest oczywi cie do  lu na, ale zestawienie tych 

liczb daje pewne wyobra enie o tym, jaki stosunek maj  do siebie przedstawiciele obu 

sektorów i stanowi dobry punkt wyj cia do dalszych analiz. 

Tabela 3. Ocena wzajemnych relacji przez reprezentantów administracji publicznej i  organizacji 
pozarz dowych (N=98) 

Wypowiedzi 
REPREZENTANCI 

pozytywne ambiwalentne negatywne 
RAZEM 

Administracji 
publicznej 30 7 5 42

Organizacji
pozarz dowych 

24 16 16 56

OGÓ EM 54 23 21 98 

Liczby podane w tabeli 3 wskazuj  na pewn  ambiwalencj  w ocenie wzajemnych relacji 

zw aszcza po stronie reprezentantów organizacji pozarz dowych. Przy komentowaniu 

powy szego zestawienia a  prosi si , eby wykorzysta  wypowied  jednego z uczestników 

dyskusji pozarz dowych, który, opisuj c jako  wzajemnych stosunków, stwierdzi :

RAP: My l , e wspó praca, tak jak tutaj poprzednicy powiedzieli, uk ada si  dobrze. Tylko efekty tej 

wspó pracy s  jeszcze, niestety, niewidoczne. 

Cytat ten stanowi dobr  ilustracj  zagubienia we wzajemnych relacjach  przedstawicieli obu 

sektorów , a tak e ich trudno ci w dokonaniu zdecydowanej oceny. Tego typu wypowiedzi 

by y bardzo cz ste i s siadowa y ze znakomitymi przyk adami wspólnych projektów i zada ,
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które uda o si  wykona : wspólne zdobycie dotacji, nawi zanie cis ej wspó pracy z 

partnerami z innych krajów, budowa wspólnych o rodków pomocy ludziom znajduj cym si

w trudnej sytuacji (domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych etc.) – 

przyk adami, które mo na by oby mno y , i które przedstawiaj  jednak do  pozytywny 

obraz wspó pracy nie tylko w kategoriach odczu , ale tak e konkretnych faktów.

Zw aszcza przedstawiciele organizacji pozarz dowych, którzy w sumie gorzej oceniaj

wzajemne relacje, ch tniej opowiadali o swoich sukcesach, a w tym o wspólnych z 

administracj  przedsi wzi ciach, które rozwi za y jaki  problem czy zaspokoi y czyje

potrzeby. Jeden z moderatorów w swoich „notatkach badacza” zapisa  nawet, e:

Warto wspomnie  te  o pewnym zjawisku, zauwa alnym podczas wywiadów, polegaj cym na tym, e

osoby bior ce udzia  w dyskusji – (g ównie przedstawiciele organizacji pozarz dowych) poproszone o 

krótkie przedstawienie si , zazwyczaj nie poprzestawali na opisaniu swojej organizacji, ale bardzo 
szczegó owo prezentowali profil placówki, któr  reprezentowali, wymieniaj c i drobiazgowo omawiaj c

kolejne projekty, jakie realizowali, przedsi wzi cia, sukcesy, granty, których nie uda o im si  uzyska ,

etc.

Cz  negatywnych ocen wspó pracy wynika wi c zapewne po prostu z osobowo ciowej

cechy do  charakterystycznej dla wielu Polaków, wyra aj cej si  w k adzeniu wi kszego 

nacisku na negatywn  stron  wszelkich zjawisk. Zaczynaj c jednak od pozytywów, omówmy 

skrótowo elementy wzajemnych relacji, na które wskazywa y obie strony. 

Reprezentanci organizacji pozarz dowych cz sto podkre lali coraz wi ksz yczliwo  i 

otwarto  urz dników:

OPP: W tym roku dostali my dotacj  z Senatu na zorganizowanie Dni Kultury Kresowej. Bardzo dobrze 

mi si  uk ada wspó praca z Fundacj [...]w ogóle dobrze mi si  uk ada wspó praca, gdzie nie zajd ,
otworz  drzwi, to nikt mi nie odmówi, tylko czasami kto  pieni dzy mi nie da… 

NPP: My l , e bardzo cenne jest to, e nasze w adze - zarówno miasto, jak i starostwo, jak równie

przedstawiciele w adz gminnych tam, gdzie prowadzimy nasz  dzia alno  – rzadko si  zdarza, eby 
kto  nie by  na ró nego rodzaju wi kszych imprezach czy wi kszych dzia aniach, które organizujemy. 

Zawsze s , je eli nie bezpo rednio sami najwy si, zawsze s  jacy  przedstawiciele, je eli [ci pierwsi] nie 

mog  dojecha .

Nie brakowa o równie  wypowiedzi podkre laj cych wci poprawiaj c  si  jako

wymiany informacji mi dzy dwoma sektorami i coraz intensywniejsze kontakty: 

NPP:  Zespo ów jako takich nie ma, ale my si  konsultujemy. Teraz pani dyrektor wesz a, to mog

pochwali .

OPP: Naprawd  dobra wspó praca jest z powiatem. 
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NPP: Organizuje si  cz sto w a nie w powiatowym centrum takie spotkania z organizacjami 
pozarz dowymi. W tej chwili ju  si  przygotowuje dla wszystkich taka impreza. [...] I przy tej okazji ci 

obecni na tym wymieniaj  swoje pogl dy. Chwal  si  tym, co robi , jakie maj  trudno ci, jakie 

problemy. Czyli jest przep yw informacji. 

NPP: Tak e przep yw jest. Nie jest to oficjalny, taki zarejestrowany gdzie , e co  musi by . Ale po 

prostu nawet to jest lepiej. Bo to jest tak „na luzie”. A oprócz tego ka da organizacja jedna z drug  jest 
te  w kontakcie. 

Niektórzy chwalili wspó prac  z najni szym szczeblem administracji (gmin ), inni z 

wy szymi (powiatem, województwem). Przedstawiciele organizacji potrafi  docenia

urz dników, z którymi na co dzie  si  kontaktuj :

NPP: [...] Wspó pracujemy z ró nymi gminami – s  takie gminy, które w ogóle nie maj adnego 
programu, ale si  po prostu dzwoni, czy przychodzi do wójta i si  uzgadnia. W ci gu 15 minut jeste my 

w stanie co  uzgodni . Nam nie s  potrzebne jakie  episto y, konferencje, nie wiadomo co, tylko po 

prostu ci ludzie tam potrafi  w terenie dzia a , a nie stuka  w komputery.

Reprezentantom administracji publicznej, którzy generalnie przedstawiali ja niejsz  wizj

wzajemnych relacji, mówienie o pozytywach przychodzi o oczywi cie z wi ksz atwo ci .

Urz dnicy maj wiadomo , e trzeci sektor bardzo cz sto jest ich partnerem nawet nie w 

sensie finansowym, ale dlatego, e organizacje pozarz dowe potrafi  lepiej rozpozna

problemy, z którymi borykaj  si  ludzie:

URG: [s  sprawy], których samorz d na pewno nie by  w stanie zrealizowa  tak doskonale jak 

organizacja pozarz dowa. Bo ona jest w rodku tego tematu. A cz sto w ród organizacji 
pozarz dowych za o ycielami, osobami dzia aj cymi, s  osoby, których dotyka jaki  problem. I te 

organizacje naprawd  blisko nich potrafi  doskonale sobie poradzi .

Przedstawiciele administracji cz sto podkre lali tak e oczywisto  wzajemnej wspó pracy,

która z ich punktu widzenia jest po prostu obowi zkiem: 

URG: [...] nie dostrzegam tutaj jakich  nieprawid owo ci z tego tytu u. Dlatego e, tak jak powiadam, 
my wiemy, e istnieje taka potrzeba na naszym terenie. W naszej gminie s  ludzie, którzy w tych 

dzia aniach potrzebuj  pomocy. I znalaz y si  organizacje, które t  luk  wype niaj . Czyli chc  dzia a

na rzecz naszych mieszka ców, na rzecz naszego rodowiska. No wi c dlaczego by nie da  im 
pieni dzy? Tym bardziej e ustawa to dopuszcza. Przecie  urz dnicy s  do wspó pracy zmuszeni i j

praktykuj , w ko cu my musimy dzia a  zawsze w wietle prawa. My nie mo emy sobie tutaj dowolnie 

czego  interpretowa . Bo nad nami jest zawsze ten bicz regionalny, chocia by. Wi c to troch
kontroluje [nasz ] prac . A wi c i znale li si  ludzie. I nast pna sprawa jest taka: przecie  za 

samorz dem stoi równie  rada miejska. A wi c to z regu y s  spo ecznicy, przynajmniej powinni to by
spo ecznicy, którzy równie  dostrzegaj  potrzeb  takiego wspó dzia ania. W wielu przypadkach to od 

nich równie , z ich inicjatywy wychodz  ró ne pomys y: czy dofinansowywania, czy ustalania jakich

tam rodków. Generalna jednak zasada jest taka, e s  ludzie, którzy widz  potrzeb  pomocy innemu 
cz owiekowi czy innym ludziom, czy innym grupom spo ecznym i w zwi zku z tym ci ludzie, jakby 

poprzez wyzwalanie tej inicjatywy, poci gaj  te  za sob  innych. 
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Dobra ocena wzajemnych relacji zwykle wi za a si  z tradycjami wspó pracy – tam, 

gdzie wspó praca trwa ju  od pewnego czasu, reprezentanci administracji mieli o niej 

najlepsze zdanie: 

RPS: Regionalne Centrum Polityki Spo ecznej wspó pracuje z organizacjami pozarz dowymi od 
pocz tku swojego istnienia, to jest od 1999 roku, kiedy powsta o. Jest jednostk  samorz dow ,

powo an  przez komisj  województwa ódzkiego. Od 1999 roku wspó pracujemy z organizacjami w 
obszarze polityki spo ecznej, pomocy spo ecznej, w obszarze uzale nie . Wydaje mi si , e ta 

wspó praca przebiega bardzo dobrze - zarówno z naszej strony, jak i ze strony organizacji 

pozarz dowych. Rokrocznie zawieramy umowy o dotacje z organizacjami pozarz dowymi. Obecnie 
mamy ponad 100 umów zawartych z ró nymi organizacjami pozarz dowymi z tego województwa. 

Urz dnicy cz sto podkre lali swoj  otwarto  i wol  wspó dzia ania, wskazuj c jednocze nie

na popraw  przep ywu informacji:

URW: [...]adresy czy kontakty s  te same, jak by y kilka lat temu i one s  i na stronach 
internetowych[...] My ca y czas jeste my do dyspozycji organizacji – maj c wszechstronn  wiedz  i[...]
wspieraj c pod ró nych wzgl dem organizacje. Ju  nie mówi [...] o tych salach, ale nieraz inicjujemy 

pewne zadania. Je eli przychodz  do nas organizacje i mówi , e maj  problemy na terenie swojej 
gminy, to my staramy si  w jaki  sposób by  takim pomostem pomi dzy gmin  a organizacjami, je li

oczywi cie j  znamy i je li uwa amy, e to jest bardzo sensowne. 

URW: Z wydzia em wspó pracuje oko o 50 organizacji pozarz dowych Komunikat o konkursie jest w 

Internecie. Jest to na stronie wojewody, jest wywieszony równie  w naszym urz dzie na tablicy i jest 
wspó praca, s  wnioski, jest prasie, w gazecie, najcz ciej regionalnej. Jest na sk adanie wniosków, s

to typowe wzory przy rozporz dzeniach. Jak pani ocenia, czy dobrze si  ta wspó praca uk ada? 

URW: Tak, s dz , e tak. Organizacje, które sk adaj  wnioski dobrze przygotowane, nie maj  problemu 

z tym, eby nie otrzyma y dotacji. 

Nawet dla przedstawicieli instytucji pomocy spo ecznej (gminnych i miejskich O rodków 

Pomocy Spo ecznej oraz , Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie), które - przynajmniej 

teoretycznie - stanowi  naturaln  konkurencj  dla organizacji pozarz dowych, wspó praca z 

tymi organizacjami cz sto jest po prostu oczywisto ci :

PCP: Natomiast podkre lam, e dla mnie jest zupe nie zrozumia e, e organizacje pozarz dowe s

zupe nie pe noprawnym partnerem i nie wyobra am sobie realizacji tych zada  przez gmin  bez oparcia 

si  na dobrze funkcjonuj cych organizacjach pozarz dowych. 

Gdzie w takim razie znajduj  si  punkty zapalne we wzajemnych relacjach mi dzy

organizacjami pozarz dowymi i administracj  publiczn ? Najcz ciej pojawiaj ce si  w tki

dotycz ce problemów we wzajemnych stosunkach najlepiej przedstawi  i zrozumie  za 

pomoc  hase  i najbardziej reprezentatywnych dla danej kategorii wypowiedzi uczestników 

dyskusji. Zacznijmy od reprezentantów administracji publicznej.  
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Brakuje rodków, które mo na by przeznaczy  na rozwój wspó pracy, co w efekcie 

uniemo liwia np. zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wspó prac  z organizacjami czy 

tworzenie realistycznych programów wspó pracy:

URG: Jest to dla mnie straszne, tzn. programy grantowe, które og asza ROPS i dofinansowuje je tylko 
w 30%. I jest to dla mnie tragiczne, [ e organizacja] ma wy o y  70%. My nie mamy rodków na 

wspó prac , próbujemy to ró nie, bo ja chcia am, eby samorz d by  partnerem lokalnym dla 

organizacji i wzi  na siebie te 70%, bo to s  bardzo podobne sprawy, którymi si  zajmujemy. 

URW: […] my to oceniamy pozytywnie. Na przyk ad dla mnie jest problem, znaczy w ogóle jest 
problem dla organizacji, e w gminach nie ma programów rocznych. S  tworzone, tylko e oni nie maj

pieni dzy. Oni tworz  program, bo musz  tworzy , ale nie og aszaj  konkursu, bo nie ma pieni dzy. 

Jednocze nie wskazywano na s ab  pozycj  finansow  organizacji pozarz dowych, co 

uniemo liwia nie tylko wspó prac , ale w ogóle partnerstwo, zamieniaj c trzeci sektor po 

prostu w podwykonawców pewnych zada , które musi wykona  samorz d. ród o s abo ci 

tego sektora, zdaniem rozmówców, stanowi równie  to, e nie jest on w stanie nawi za

wspó pracy w dziedzinach, w których potrzebuje tego administracja:  

URG: Wiemy, e ka dego nie mo na do ko ca zadowoli  je li chodzi o rodki finansowe, poniewa
bud et te  nie jest z gumy i nie da si  go, e tak powiem, naci ga  we wszystkie strony. W ka dym razie 

to jest najwi kszy problem, e nie ka demu mo emy da  tyle, je li chodzi o dotacje, ile by dana 

organizacja sobie yczy a, chcia a na to, jakie ma potrzeby. Wa ne by oby, eby organizacje czy y si
w du e konsorcja, które by mog y w ten sposób si ga  po rodki z ró nych programów innych, nie tylko 

[...] nie tylko tych, które s  w zasi gu im najbli szym, czyli w zasi gu samorz du. Poniewa  ma e,
drobne organizacje, jakich naprawd  na naszym terenie jest du o, maj  problemy co do wielko ci tych 

rodków, które na dane programy s  przeznaczane. Tak e pisz c projekt do Europejskiego Funduszu 

rodków Strukturalnych, po prostu nie s  w stanie tego dosta , bo inne s  mo liwo ci w nawi zaniu 
pracy. [My] jeste my otwarci, s u ymy pomoc  fachow .

URG: Dok adnie. Wi c tutaj si  nic nie stanie. Je li jeszcze przyjmiemy tak  sytuacj , e organizacje 
pozarz dowe maj  w jakiej  cz ci posi kowa  si  pieni dzmi z bud etu, samorz du, to sobie 

odpowiemy na pytanie, czy ta organizacja nie mo e tylko patrze  na ten bud et jak na swoje zbawienie i 

tutaj tylko upatrywa  tych rodków do dzia alno ci. Ona musi patrze  szerzej i nie ma sensu finansowa
wszystkiego z bud etu innymi kategoriami  

RAG: Je li chodzi o sprawy finansowe, niezale nie, czy mówimy o wolontariacie, który jest tylko 
cz ci […] to bez rodków finansowych nie zrobimy nic. W zwi zku z tym sprawy finansowe s  bardzo 

wa ne. Ka da organizacja, czy stowarzyszenie jest jednostka, która si  finansuje, jednostka, która 

rozpoczyna pewne zadania. Je li mówimy o chorym, który ci gle podlega opiece, to nie mo e by  tak, 
[ eby organizacja nie wiedzia a] czy w przysz ym roku b dzie mia a rodki finansowe, czy te  nie. 

Bud et miasta czy gminy jest uchwalany do ko ca marca i w zwi zku z tym ju  jeden kwarta  i 

organizacja le y. Ten, kto j  prowadzi, odpowiada za finanse, zad u a si  i [mo e si  okaza ], e nie 
dostanie tych rodków finansowych z jakich  tam przyczyn. 

Brak zrozumienia, czym si  zajmuj  i jakie s  warunki funkcjonowania organizacji 

pozarz dowych, co - o dziwo dostrzegali sami reprezentanci administracji, ale g ównie

poziomu wojewódzkiego, wskazuj c na „winnych” najcz ciej na poziomie gmin i powiatów. 

Ów brak zrozumienia czy  si  równie  cz sto ze strachem przed organizacjami jako 

konkurencj  zabieraj c  prac  urz dnikom – w tek ten najcz ciej ujawnia  si  w 
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wypowiedziach przedstawicieli O rodków Pomocy Spo ecznej i Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie.: 

URW: [...] Nie do ko ca jest prawd , [ e je li w szkoleniach] bierze udzia  wierchuszka samorz dowa 
to oni wiedz , e w taki czy inny sposób co  takiego funkcjonuje i z czym  takim nale y da  sobie rad .

Przy takich ma ych mo liwo ciach technicznych w starostwach czy gminach, to nie wszyscy dysponuj

po czeniem z Internetem, gdzie to jest naj atwiejsza droga. 

RPS: […] Nikt nie jest doskona y, a ta wspó praca, partnerstwo, to jest tak e pozwolenie urz dnikom na 
uczenie si  tego, eby organizacje mia y coraz wi ksz  rol . Ka dy si  musi uczy , urz dnicy tak e si

ucz  i je li kto  pracowa  w urz dzie przez lat kilkadziesi t i dzia a  wed ug ci le utartych schematów, 

to prosz  mu da  czas na to, eby móg  si  nauczy  wspó pracowa  z organizacjami. 

Inny w tek, cz sto podnoszony przez reprezentantów administracji dotyczy zbyt 

roszczeniowych postaw organizacji pozarz dowych staraj cych si  o wsparcie, a tak e

braku zrozumienia dla konieczno ci stosowania obowi zuj cych procedur. 

URW  […] cz sto jest tak, e organizacje podchodz  lekko roszczeniowo i s  niereformowalne. [Je li na 
przyk ad] mamy panel, rozmawiamy o funduszach strukturalnych i w panelu bierze udzia  50 

organizacji, to mo e 3 wiedz  o co chodzi. Przedstawiciele organizacji maj  co  takiego, e ka dy chce 
si  wypowiedzie , ale ka dy mówi to samo. Na zasadzie, jeste my tak  organizacj , nasze cele 

statutowe s  takie i takie, nie mamy pieni dzy i trzeba co  z tym zrobi .

URG Kiedy , na jakim  spotkaniu kto  powiedzia , e z organizacjami pozarz dowymi jest jak z Trzecim 

wiatem. I tak z nimi jest - s [organizacje] genialnie przygotowane do pracy i do wspó pracy z 
samorz dem, i ka dym samorz dem, na ka dym szczeblu, organizacje pozarz dowe i s  takie, które 

robi  fantastyczne rzeczy, ale pod wzgl dem formalnym. S  absolutnie nieprzygotowane do wype niania 

tych koszmarnych papierów, takich jak oferty itd. 

Rozmówcy reprezentuj cy administracj  cz sto wyra ali du e w tpliwo ci w kwestii 

kompetencji i jako ci pracy organizacji pozarz dowych. Skar yli si  m.in. na brak 

umiej tno ci poprawnego napisania wniosku: 

RAP:  Je eli ograniczymy to tylko do tego, e my dajemy rodki, to my l , e pretensji nie ma. Do tej 

pory by o tak g ównie. Bo po tylu latach, nawet tej dwuletniej kadencji, to ju  wykalkulowali my pewne 

formy, e my staramy si  dawa  wi cej tam, gdzie aktywno  jest wi ksza. Czyli tam, gdzie widzimy, e
naprawd  ta aktywno  idzie w dobrym kierunku. Je eli na przyk ad niektóre organizacje pieni dze, 

które otrzymuj  z funduszu profilaktyki alkoholowej wydawa y nieuczciwie [na] zakup lodówek, fotela 

dla prezesa i czego  tam jeszcze, to uwa amy, e nie t dy droga. 

RPS: Trudno ci to by  mo e zbyt du e roszczenie organizacji pozarz dowych je li chodzi o rodki 
finansowe. Wiemy, e samorz d województwa ma pewne pieni dze przeznaczone na wsparcie sektora. 

Te rodki s  uj te w programach i s  absolutnie rozpisane. Organizacje maj  roszczeniowe postawy, a 

nie potrafi  wniosku napisa  na og aszane konkursy. Ale zbyt wiele ofert sp ywa. Bardzo ma o jest ofert 
konkretnie przygotowanych [...] przecie  maj  z tylu w programie wypisane, co nale y, za o enia do tej 

oferty. One niekiedy s  bardzo dobre, ale ze wzgl dów formalnych je odrzucamy 

Przedstawiciele organizacji pozarz dowych – ogólnie bardziej krytycznie oceniaj cy kontakty 

- zdecydowanie cz ciej wypowiadali si  o ró nych problemach i trudno ciach, ale 
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jednocze nie by y to wypowiedzi nieco mniej zró nicowane. Reprezentanci trzeciego 

sektora najcz ciej wskazywali na brak rodków na rozwój wspó pracy. czy si  to ze 

wiadomo ci  swojej s abej pozycji, ograniczonych mo liwo ci pozyskiwania rodków.

Jest to w a ciwie „cz  wspólna” zbioru problemów, które napotykaj  obie strony. Jak wida

z przytoczonych wcze niej wypowiedzi, problemy te sygnalizowali zarówno reprezentanci 

administracji, jak i organizacji pozarz dowych.

NPP: Organizacje maj  problem, bo miasto, daj c granty, domaga si  równocze nie, eby z w asnych 

pieni dzy, których organizacja nie ma, finansowa a lokal. Bo na to nie dostanie. Finansowa a konto 

bankowe, którego nie dostanie. [...] Tak e wina jak gdyby roz o ona jest na obie strony, ale by  mo e
nale y dzia a , po pierwsze, dla zwi kszenia przep ywów informacji[...], i drugie, spróbowa  zrozumie

drug  stron  i próbowa  nawi za  wspó prac  tak, eby ka dy robi  swoj  dzia k . eby w adza robi a

swoj  dzia k  i organizacja robi a swoj  dzia k .

OPP: Kwestia wspó pracy to nie tylko kwestia rodków finansowych, aczkolwiek to jest temat, który 

ka demu le y na sercu.  Bo od dawna obserwujemy tak  oto sytuacj , e dla wszystkich potrzebuj cych i 
dla wszystkich, którzy wykazuj  tak  aktywno  i robi  co  wi cej, tych rodków po prostu nie starcza. 

Ale to jest te  powód do tego, eby próbowa  puka  do innych instytucji, prawda? 

Kolejnym problemem najcz ciej poruszanym przez samorz dowców by a niech

urz dników do wspó pracy, wynikaj ca g ównie z braku zrozumienia tego, jak 

funkcjonuj  organizacje pozarz dowe i na jakie potrzeby odpowiadaj  ich dzia ania. 

Rozmówcy ze strony pozarz dowej skar yli si  tak e na s aby przep yw informacji i mówili o 

swoim braku zaufania do administracji, która cz sto nagle wycofuje si  ze wspólnych 

projektów:

NPP: [administracja] powinna sprzyja . Ale ja odnosz  takie wra enie, e po prostu tam kto  nie za 

bardzo ma czas. Trzeba by o pewne rzeczy zrobi  na pocz tku roku i bra  udzia . Takie spotkania z 

nami s  bardzo wa ne. Tylko w wolontariacie tak si  dzieje. By o takie spotkanie, pani burmistrz i urz d
pracy, potem mówi mi, e: "Jak? W mojej organizacji nikt nie pracuje za adne pieni ki.". Wszystko 

jest nieodp atne. Ale mamy zatrudnionych wolontariuszy. A te osoby, które nami powinny kierowa

troszeczk , jeszcze bardziej nas u wiadamia . Jednak chcia bym, eby na stanowiskach do spraw 
wspó pracy z organizacjami by y osoby, które kierunek taki uko czy y. My l  o szkole wy szej 

zawodowej. Tam jest taki kierunek. To by by  wolontariusz, który czuje t  prac . [...] Osoba bezrobotna, 

tak jak mia em ze dwie oferty tych wolontariuszy. To by y m ode osoby bezrobotne, które sko czy y
studia. Komputer jeszcze trzeba kupi . Ja nie mam do dzisiaj komputera. Po prostu nie czuj  urz dnicy,

którym zlecono tak  dzia alno , wspó pracy z nami, nie czuj  pasji. 

INF: Kiedy zaczyna em tutaj prac , to bezpo rednio spotyka em si  z urz dnikami i próbowa em 
zaszczepi  w instytucji wzory istniej ce, je eli chodzi o dzia anie trzeciego sektora. Nie b d  ju

wchodzi  w szczegó y, bo to nie o to chodzi. To bezpo rednio mi powiedziano, e no to nie tutaj, e
yjemy w Polsce, e jest zbyt trudne do wykonania, e nie bardzo. 

OPP: Bo by mamy taki zakaz dyskutowania, tzn. urz dnicy s  oddzieleni tak  barier  szklan ,
komputerów i wniosków, nie ma adnego dialogu mi dzy urz dnikami, radnymi i organizacjami 

pozarz dowymi, bo s  podejrzenia ró nego typu, e to mog  by  jakie  przekr ty, dogadywanie si .

Absurd. Sprawa jest taka, e my, jako obywatele, nie dbamy o to, na co id  nasze rodki bud etowe, nie 
mamy generalnie na to wp ywu poprzez brak mechanizmów. Jest mechanizm, urz dnicy nie interesuj

si  organizacjami dost pem do informacji itd. ale to jest powszechnie niewykorzystywane, czyli te 
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pieni dze s . Jak rozmawia em z urz dnikami czy radnymi na bazie towarzyskiej, to oni mówili, e
przecie  te pieni dze s , jakie potworne pieni dze si  u nas marnuj  w urz dzie [...]. Czyli te pieni dze 

ludzie widz , e one si  marnuj , publiczne pieni dze. 

Przedstawiciele organizacji pozarz dowych wskazywali tak e, i  administracja 

publiczna traktuje wspó prac  wed ug zasady „ja p ac  – ty robisz – ja kontroluj ”,

która jest krótkowzroczna, nie przyczynia si  ani do polepszenia wzajemnych relacji, ani do 

rozwi zania konkretnych problemów. W sumie jest to agodniejsza posta  silnej 

gdzieniegdzie niech ci do wspó pracy i sposób trzymania organizacji pozarz dowych na 

dystans:

NPP: […] To, o co my prosili my w Urz dzie Miasta – je li chodzi o konkurs grantowy – wrzucono nas 

do ogólnego kocio ka. Efekt jest taki, e osoby, które tam siedz , nie maj  zielonego poj cia o 

finansowaniu ochrony rodowiska. 

NPP: Ja akurat z pomoc  spo eczn  mam mniej do czynienia, bo z bud etu z miasta i z gminy nie 

korzysta em. Przedtem próbowa em. Tam jest taka kolejka innych, e skoro ja sobie daj  rad  z tym 
PFRONem to po prostu [dlatego, e] si  staram. Ale odczuwam tak  spraw . Jak by zadania, 

oferty[np.na] na pomoc spo eczn , przekaza  do ró nych organizacji to pan mo e to zrobi . Tu jest 

problem, bo nieraz jest lepiej nie oddawa , a utrzyma  swój sto eczek. W tym sensie. Ja to wyczuwam w 
[...]. W [...] te  jest tak, e tam jest ju  stara kadra i oni bardzo by si  bronili, jak trzeba by by o da

organizacjom takie zadanie, które oni w tej chwili robi . Maj  zatrudnione tam te opiekunki, czy jak to 

si  tam nazywa. Bo tylko troszk  zburzy t  struktur .

W efekcie deklarowana ch  wspó pracy cz sto nie przybiera nawet najbardziej 

podstawowych form w postaci finansowania konkretnych projektów i jest po prostu pozorna: 

INF: Moim zdaniem ustawa zmusi a cz  samorz dów do tego, eby my le  o wspó pracy. Dotychczas 

tego typu zapisy pojawia y si  jako forma deklaratoryjna. W tej chwili programy wspó pracy, które 
zosta y zapisane jako obowi zek, w wielu samorz dach stworzy  taki obowi zek. Dobrze, to trzeba go 

wykona , w zwi zku czym otwiera si  ten ca y proces konsultacji tworzenia tego typu dokumentu. W tym 

aspekcie jest to zdecydowanie krok do przodu. I my l , e dobry fundament do tego, eby budowa  na 
tej ustawie pewne zapisy. O mankamentach pewnie b dziemy mówi  w dalszej cz ci.

Cz  tych problemów mo e zosta  rozwi zana dzi ki UDPP. Zanim jednak przejdziemy do 

omówienia funkcjonowania poszczególnych jej zapisów, wypada krótko omówi , jak 

reprezentanci trzeciego sektora i administracji publicznej ogólnie oceniaj  ustaw  i jakie 

widz  szanse na dalszy rozwój wzajemnych relacji w nowej sytuacji prawnej, któr  ona 

stworzy a.

2.2. Wp yw ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o 
wolontariacie

Wej cie w ycie UDPP z pewno ci  mo na uzna  za wydarzenie prze omowe. Niemniej na 

podstawie wypowiedzi uzyskanych w trakcie dyskusji odnosi si  nieodparte wra enie, e ci, 
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których ta ustawa dotyczy w sposób najbardziej bezpo redni, wci  maj  trudno ci z 

dokonaniem oceny efektów jej wprowadzenia. Nak adaj  si  na to co najmniej dwa czynniki. 

Po pierwsze - co bardzo wyra nie zarysowa o si  w trakcie dyskusji - znajomo  przepisów 

UDPP, zw aszcza w ród reprezentantów organizacji pozarz dowych i ni szych szczebli 

administracji publicznej, jest relatywnie s aba i na tym tle powstaje mnóstwo 

nieporozumie  oraz problemów. Ponadto urz dnicy cz sto maj al do wy szych instancji 

(województwa, Ministerstwa Polityki Spo ecznej) o to, e nie mog  uzyska  od nich 

wystarczaj cej pomocy i jasnej interpretacji przepisów: 

URG: Tak naprawd , to wszyscy si  uczymy, urz dnicy czasami te  s  bezradni, bo mimo ustawy, która 

jest, i mo na j  czyta  50 tys. Razy, tak naprawd  ten urz dnik nie ma do kogo si  zwróci  o pomoc i 

w tpliwo ci, jak to zrobi , bo mo na pisa  pisma, ale jak tu ju  pani powiedzia a zasad  ministerstwa 
jest nieodpowiadanie, a ju  jak si  dzwoni z pro b . Wi c ten urz dnik te  jest tak samo biedny i jest 

zostawiony samemu sobie jak te organizacje i nie ma tego parasola ochronnego, eby, jak ma 

w tpliwo ci, to eby [kto  mu] powiedzia  co i jak. 

Drugim czynnikiem, który wp ywa  na zauwa on  niespójno  oceny jest nied ugi okres 

funkcjonowania ustawy, „skrócony” dodatkowo pó nym wej ciem w ycie zasadniczych 

przepisów opisuj cych tryb zlecania zada  organizacjom pozarz dowym. Na ten problem 

wskazywali przedstawiciele obu stron i w ka dej dyskusji: 

NPP: Ja mam wra enie, e na razie nie ma jakich  znacz cych zmian. Tam, gdzie by o dobrze, to jest 

dobrze. Tam, gdzie jest le, to jest le.

URG: Po pó  roku to nie... [mo na ocenia ].

RAM: Ale wracaj c do ustawy o po ytku publicznym,  która –tak my la am – dopiero otworzy przed 

organizacjami. Ja te  zarejestrowa am dla swojej  organizacji po ytek publiczny i trzeba powiedzie , e

w [...] nie odbywa si  to w sposób tak  tragiczny, jak w innych rejonach Polski, gdzie niektórzy jeszcze 
do dzi  nie zarejestrowali. Rok trwa sama rejestracja, tak wymy laj  s dy przeszkody i ró ne historie. 

Ale z punktu widzenia dzia alno ci  – bo pyta am ró ne specjalnie organizacje – nic to nie zmieni o. Nie 

poprawi o te  relacji. Mo e jest za  krótko, eby ocenia .

Wszyscy moderatorzy i asystenci bior cy udzia  w spotkaniach zwracali uwag  na to, e

rozmówcy wyra ali bardzo ogólnikowe oceny i opinie na temat ustawy, stwierdzaj c, e

jest to akt „niezmiernie przydatny”, „konieczny”, „oczekiwany”, „w a ciwy”, ale jeszcze 

„ wie y”, „m ody”, który powinien dopiero „okrzepn ” dlatego jeszcze za wcze nie na 

jego oceny. Respondenci nie potrafili wyj  poza ogólniki i zmusi  si  do refleksji nad 

konkretami zw aszcza wówczas, kiedy by a mowa o zaletach UDPP lub jej poszczególnych 

rozwi za . Dlatego by  mo e, analizuj c wyniki ankiety przeprowadzonej w ród uczestników 

dyskusji, zobaczymy, e odpowiadaj c na pytanie Jak ogólnie ocenia Pan(i) wp yw ustawy o 

dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie na wspó prac  organizacji pozarz dowych i 
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administracji publicznej? – bardzo dobrze ocenili oni ustaw . Ale wyci ganie jakichkolwiek 

wniosków na tej podstawie by oby w tpliwe (co jednocze nie dobrze ilustruje, jak 

ograniczone mo e by  wnioskowanie na podstawie prostych pyta  kwestionariuszowych). 

Rysunek 4. Ogólna ocena skutków wej cia w ycie UDPP przez reprezentantów administracji publicznej i 
organizacji pozarz dowych.*  

Reprezentanci administracji 
publicznej 

Reprezentanci organizacji 
pozarz dowych 

36

17

1

42

14

1

N = 56 (2 brakuj ce odpowiedzi) N = 57  

* Odpowiedzi na podstawie ankiety podsumowuj cej. 

Odpowiadaj c na ankiet , w ród zalet ustawy uczestnicy dyskusji najcz ciej wymieniali 

uregulowania dotycz ce wolontariatu, wprowadzenie obligatoryjno ci wspó pracy,

zwi kszenie przejrzysto ci i jawno ci w procesie zlecania zada , zwolnienia podatkowe 

dla organizacji maj cych status OPP, a tak e mechanizm rocznego przyjmowania 

programów wspó pracy (który w czasie dyskusji spotyka  si  z gruntown  krytyk ).

Jednocze nie trzeba zauwa y , e wskazanie i omówienie konkretnych zalet sprawia o

respondentom du  trudno . Te same zalety UDPP, które wymieniano w ankiecie, w trakcie 

dyskusji by y poddawane gruntownej krytyce, czego najlepszym przyk adem mog  by

instytucja rocznego programu wspó pracy czy uregulowania dotycz ce wolontariatu – równie 

cz sto chwalone jak krytykowane. 

Reprezentanci organizacji pozarz dowych, mówi c ogólnie o zaletach ustawy, 

najcz ciej wskazywali na to, e podnosi ona ich presti :

KOO: Tak, tylko to nie jest wina ustawy, tylko wina nieznajomo ci ustawy. Moje wra enie jest takie, e
np. w gminie [...] ustawa mi pomog a. I po prostu zupe nie, mówi , je eli ten problem jest. Jako 

instytucje… Natomiast daje mi to wi ksze mo liwo ci. Jestem zadowolony, e taka ustawa jest. e

mo emy dzia a , e tak powiem - normalnie by  traktowani Ale to pomaga?  

OPP: Ale  oczywi cie.
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KOO: To pomaga. Czyli ju  tutaj nie na zasadzie jakie  tam kó ka czy innych operacje. Tylko ju

jeste my powa nie traktowani [...] w spo ecze stwie konkretnie postrzegani. Natomiast urz dowo, to 

zdecydowanie czuj  takie do przodu wyrwanie w tym momencie. 

Natomiast rozmówcy ze strony administracji publicznej najcz ciej wskazywali na 

pozytywn  instytucjonalizacj  wspó pracy, zwi kszenie jawno ci i przejrzysto ci 

procedur oraz ogólnie – popraw  klimatu we wzajemnych relacjach. Wypowied  jednego 

z radnych powiatowych dobrze oddaje opinie innych rozmówców: 

Prowadz cy: Ale w takim razie co wymusi a ustawa? 

RAG: Uporz dkowanie. Czyli jawno . Wymusi a jawno , konkurencj  woln . W tej chwili kontrola 

b dzie [...] bardziej przejrzysta. 

URW: Wracaj c jeszcze, uzupe niaj c to, co pani powiedzia a na temat tego, co si  dzieje na szczeblu 

lokalnym, o tej brz cz cej muszce, czy owadzie wi kszym, to tak, bo kiedy  to tak funkcjonowa o, e po 

prostu ja-urz dnik to wiem najlepiej. Ta ustawa [...] zaczyna zmienia . Tylko czasu trzeba. 

Generalnie jednak uczestnikom dyskusji (a zw aszcza reprezentantom trzeciego sektora) 

atwiej przychodzi a wymiana krytycznych lub wr cz negatywnych uwag na temat ustawy ni

pochwa y. Co ciekawe w trakcie niektórych dyskusji mi dzy reprezentantami organizacji i 

administracji zawi zywa  si  wr cz swoisty sojusz w krytykowaniu poszczególnych 

rozwi za  takich procedury rejestracyjne, mechanizm jednego procenta, czy programy 

wspó pracy. St d te  równie  w raporcie wi ksz  i bardziej konkretn  cz  zajmuj  akapity 

dotycz ce, niestety, problemów i mankamentów ustawy. 
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3. Interpretacja i realizacja podstawowych zasad 
wspó pracy

Jedn  z g ównych przes anek uchwalenia Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o 

wolontariacie by a zapisana w preambule Konstytucji RP zasada pomocniczo ci,

sformu owana si  w encyklice papie a Piusa XI Quadragesimo anno z roku 1931. Warto 

przytoczy  oryginaln  definicj  tej zasady, aby potem atwiej dostrzec ró nice mi dzy jej 

idealn  postaci  a jej potocznym obrazem, który wy oni  si  w trakcie dyskusji z 

przedstawicielami organizacji pozarz dowych i administracji publicznej: Co jednostka z 

w asnej inicjatywy i w asnymi si ami mo e zdzia a , tego nie wolno wydziera  na rzecz 

spo ecze stwa; podobnie niesprawiedliwo ci , szkod  spo eczn  i zak óceniem ustroju jest 

zabieranie mniejszym i ni szym spo eczno ciom tych zada , które mog  spe ni , i 

przekazywanie ich spo eczno ciom wi kszym i wy szym. Ka da akcja spo eczna z uwagi na 

cel i ze swój natury ma charakter pomocniczy; winna pomaga  cz onkom organizmu 

spo ecznego, a nie niszczy  ich lub wch ania
30.

Mówi c krócej: „zasada pomocniczo ci nakazuje pozostawia  do wykonania zadania na 

mo liwie najni szym poziomie organizacji spo ecze stwa”31. Hubert Izdebski w 

komentarzu do ustawy podkre la cztery aspekty tej zasady: autonomi  i samodzieln

dzia alno  obywateli , a tak e wspó dzia anie oraz komplementarno obywateli i 

instytucji publicznych w d eniu do zaspokojenia interesu ogólnego32. Ustawa mia a s u y

m.in. urzeczywistnieniu zasady pomocniczo ci dzi ki dostarczeniu klarownych definicji 

organizacji pozarz dowej i dzia alno ci po ytku publicznego, okre lenie podstawowych form 

wspó pracy mi dzy organizacjami a jednostkami administracji publicznej oraz innych 

elementów, takich jak sprecyzowanie mo liwo ci dofinansowania dzia alno ci organizacji 

pozarz dowych czy instytucjonalizacj  dialogu spo ecznego33.

Z zasad  pomocniczo ci bezpo rednio zwi zane s  pozosta e regu y wspó pracy organizacji 

pozarz dowych i jednostek administracji publicznej – suwerenno ci stron, partnerstwa, 

30 Pius XI, Quadragesimo anno, „Znak”, 1982, nr 7-9. 
31 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Jak wprowadzi  w ycie zasad  pomocniczo ci pa stwa: do wiadczenia lat 

dziewi dziesi tych. w: M. Rymsza (red.) Wspó praca sektora obywatelskiego z administracj  publiczn , Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa, 2004, s. 172 
32 H. Izdebski, Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa, 2003, broszura 
powielona przez Ministerstwo Polityki Spo ecznej. 
33 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, 2004, op. cit., s. 171-172. 
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efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci (przej te wprost z Ustawy o pomocy 

spo ecznej). Projektodawca w uzasadnieniu zdefiniowa  je w sposób podany w tabeli 4. 

Tabela 4. Zasady wspó pracy mi dzy organizacjami pozarz dowymi a jednostkami administracji 
publicznej wed ug komentarza do UDPP 

ZASADA OBJA NIENIE 

Suwerenno ci stron 

Organy administracji publicznej respektuj  odr bno  i 
suwerenno  zorganizowanych wspólnot obywateli, 
uznaj  ich prawo do samodzielnego definiowania i 
rozwi zywania problemów, w tym nale cych tak e do 
sfery zada  publicznych, i w takim zakresie 
wspó pracuj  z tymi organizacjami, a tak e wspieraj
ich dzia alno  oraz umo liwiaj  realizacj  zada
publicznych na zasadach i w formie okre lonej w 
ustawie.  

Partnerstwa 

Organizacje pozarz dowe, na zasadach i w formach 
okre lonych w ustawie oraz w trybie okre lonym w 
przepisach odr bnych, uczestnicz  w identyfikowaniu i 
definiowaniu problemów, których rozwi zywanie 
stanowi przedmiot realizacji zada  publicznych przez 
w a ciwy organ administracji publicznej. 

Efektywno ci

Organy administracji publicznej przy zlecaniu 
organizacjom pozarz dowym zada  publicznych do 
realizacji, dokonuj  wyboru najefektywniejszego 
sposobu wykorzystania rodków publicznych, 
przestrzegaj c zasad uczciwej konkurencji oraz 
zachowuj c wymogi okre lonych w art. 25 i art. 28 ust. 
3 Ustawy o finansach publicznych.

Uczciwej konkurencji  Ta zasada nie zosta a wprost zdefiniowania w UDPP. 

Jawno ci

Organy administracji publicznej udost pniaj
wspó pracuj cym z nimi organizacjom pozarz dowym 
informacje o zamiarach, celach i rodkach 
przeznaczonych na realizacj  zada  publicznych, w 
których mo liwa jest wspó praca z tymi organizacjami, 
oraz o kosztach realizacji zada  publicznych ju
prowadzonej w tym zakresie przez jednostki podleg e
lub nadzorowane przez organy administracji publicznej 
wraz z informacj  o sposobie obliczania tych kosztów, 
tak aby mo liwe by o ich porównanie z kosztami 
realizacji analogicznych zada  przez inne instytucje i 
osoby, 

ród o: H. Izdebski, op. cit.

Projektodawca zatem do  precyzyjnie zdefiniowa  nie tylko zasady wspó pracy, którymi 

powinni si  kierowa  przedstawiciele organizacji pozarz dowych i administracji publicznej, 

ale równie  dostarczy  wielu wskazówek co do tego jak zastosowywa  te zasady w praktyce. 

Podczas lektury uzasadnienia projektu ustawy (np. punktu mówi cego o jawno ci) pewne 

rozwi zania samoistnie przychodz  na my l, a przynajmniej, naszym zdaniem, powinny. 

Cech  opisanych zasad jest swego rodzaju asymetryczno . Cho  mowa jest o partnerstwie, to 

wi kszy nacisk po o ony jest na rol  administracji publicznej, której dzia ania powinny w 

sposób szczególny przyczyni  si  do realizacji tych zasad. W opisie zasad mówi si , e to 

organy administracji publicznej „udost pniaj  informacje”, to one „dokonuj  wyboru 
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najefektywniejszego sposobu wykorzystania rodków”, „respektuj  odr bno  i suwerenno

zorganizowanych wspólnot obywateli”, „wspó pracuj ”, „wspieraj ” itd. Wyra nie wskazane 

jest, kto jest beneficjentem tej ustawy, a kto ma „udziela ” okre lonych korzy ci. Strona 

pozarz dowa (czy te  obywatelska) jest przedstawiona w roli odbiorcy czy g ównego

beneficjenta tych zasad, co w ostatecznym rozrachunku oczywi cie ma ogólnie sprzyja

dobru wspólnemu. Natomiast rol  administracji mo na uzna  raczej za „s u ebn ”.

Interesuj ce by o dla nas to, jak, w trakcie dyskusji we wspólnym gronie, przedstawiciele 

organizacji pozarz dowych i administracji publicznej w asnymi s owami definiuj  zasady 

wspó pracy – jak ich powszednie znaczenie uzgadniaj  w dialogu mi dzy sob , jak rozumiej

i postrzegaj  mo liwo ci i problemy ich realizacji, jakimi przyk adami operuj  opisuj c te 

zasady i jakie wskazuj  problemy w ich realizacji. Odpowied  na te pytania mo e zosta

wykorzystana jako wskazówka pozwalaj ca zrozumie  problemy zwi zane nie tylko z 

funkcjonowaniem ustawy, ale tak e ogólnie – ze wzajemnymi relacjami mi dzy obiema 

stronami. 

Potoczne rozumienie zasad wspó pracy jest do  odleg e od tego, co mo emy przeczyta  w 

cytowanym ju  komentarzu do ustawy czy innych publikacjach. Nikt nie oczekiwa

niespodzianki tzn. tego, e  wszyscy czy wi kszo  rozmówców b dzie rozumia a te zasady 

dok adnie w ten sam sposób, w jaki s  one zapisane np. w komentarzu do ustawy autorstwa 

prof. Huberta Izdebskiego i pos ugiwali si  naukow  terminologi . Niemniej by o dla nas 

interesuj ce, w jakim kierunku pod  uczestnicy dyskusji w sytuacji, kiedy maj  mo liwo

wspólnego uzgodnienia znaczenia tych zasad. Mo na to by o osi gn  wy cznie dzi ki

przyj tej metodzie badawczej. 

Procedura wygl da a nast puj co34. Uczestnicy dyskusji zostali proszeni o podzielenie si  na 

ma e grupy (2-3 osoby), nast pnie otrzymywali na kartkach po dwie zasady, nad którymi 

mieli si  przez chwil  (10-15 min) zastanowi , a nast pnie opowiedzie , co oznaczaj  dla 

nich te zasady, jakie mog  poda  przyk ady ich praktycznego zastosowania oraz jakie 

problemy wi  si  z ich realizacj . Ka da grupa prezentowa a najpierw swoje ustalenia, a 

pozostali uczestnicy mogli w czy  si  w dyskusj  i zg osi  w asne uwagi. Przyj cie takiej 

metody gwarantowa y sprawne omówienie wszystkich zasad. 

34 T  metod  wprowadzili my w tracie realizacji badania. W przypadku dwóch pierwszych dyskusji ka dy uczestnik badania 
po prostu omawia  wybran  przez siebie zasad .
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3.1. Zasada pomocniczo ci

Ta naczelna zasada zapisana w ustawie, by a zarazem do  trudna (ale nie najtrudniejsza) do 

zdefiniowania dla przedstawicieli zarówno administracji, jak i reprezentantów trzeciego 

sektora. Idea pomocniczo ci cz sto zupe nie zlewa a si  uczestnikom dyskusji z innymi 

zasadami – najcz ciej zasad  partnerstwa, cho  oczywi cie zdarza o si , e „trafiali w 

sedno”, definiuj c zasad  pomocniczo ci w niemal podr cznikowy sposób. Najcz ciej 

jednak rozmówcy podkre lali pewne aspekty wzajemnych relacji, które powinny by  obecne 

w codziennej praktyce, je li zasada pomocniczo ci ma by  rzeczywi cie realizowana. 

Interpretacje przedstawicieli administracji i trzeciego sektora ilustruje tabela 5. 

Tabela 5. W tki obecne w wypowiedziach reprezentantów organizacji pozarz dowych i administracji 
publicznej dotycz cych rozumienia zasady pomocniczo ci.*  

W tek

Reprezentanci 
otwarto

i zrozumienie  
ze strony urz dów 

autonomia  
–  poszanowanie 
odr bno ci obu 

stron 

wspó praca  
przy diagnozowaniu 

problemów / 
wyznaczaniu celów 

dzia ania 

równo
we wzajemnych 

relacjach 

Administracji 
publicznej - + - + 
Organizacji
pozarz dowych + + + + 

* „+” oznacza obecno  danego w tku w wypowiedziach „–” oznacza, e dany w tek nie wyst powa .

Najcz ciej k adziono nacisk na nast puj ce aspekty. 

Otwarto  i zrozumienie ze strony urz dów – aspekt wyra nie obecny w 

wypowiedziach przedstawicieli organizacji pozarz dowych:

OPP: Je eli chodzi o pomocniczo , to organy [...] administracji terenowej powinny by  pomoc  na tyle, na 
ile je sta , na tyle, na ile mog . Nie tak bardzo nawet pomoc finansowa, niekoniecznie aspekt finansowy 

[ale] wyrozumienie i serce otwarte dla cz owieka, który potrzebuje, który ma pomys y, eby zorganizowa

co  dla pewnego rodowiska, a nie mo e z takich czy innych wzgl dów si  przebi .

Autonomia, czyli poszanowanie odr bno ci obu stron oraz prawo do 

nieskr powanego wyra ania w asnych opinii – aspekt podkre lany równie cz sto przez 

obie strony: 

NPP: I to dzia a, i efekt jest. Wi c wydaje mi si , e ta zasada pomocniczo ci. A jedno z drugiego mo e

wynika : e je eli kto  nam chce pomóc, to jest w stosunku do nas te  suwerenny i traktuje nas powa nie, 

nie spycha gdzie  tam nas na bok. 
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URM:  Ja t  zasad  pomocniczo ci troch  kojarz  z zasad  subsydiarno ci. Czyli z tak  sytuacj , w której 
ka dy jest wolny i wtedy wchodzimy z pomoc , kiedy kto  tej pomocy oczekuje. Ja to tak rozumiem, e nie 

mo emy ani na si  organizacji uszcz liwi , ani organizacja nie mo e od nas da , je eli my na przyk ad 

nie. Mnie si  pomocniczo  po prostu kojarzy z tym, e i administracja publiczna, i organizacje 
pozarz dowe. [...] s  wolne. 

Wspólne wyznaczanie i realizacja celów – aspekt obecny g ównie w wypowiedziach 

przedstawicieli organizacji pozarz dowych: 

NPP: Je li chodzi o pomocniczo , to w obydwu kierunkach. Organizacje, ten trzeci sektor, powinien by

przede wszystkim organem opiniuj cym dzia ania samorz dowe. Ponadto by  te  pomoc  w 
diagnozowaniu problemów. Z drugiej strony, zasada pomocniczo ci powinna te  dawa  prawo 

wypowiedzenia si  na forum organizacjom, [...] to znaczy wypowiedzenia swojego zdania i równego 

potraktowania g osu i uczestniczenia w dyskusji. 

Równo  we wzajemnych relacjach: aspekt wymieniany przez obie strony, zasada 

pomocniczo ci zwykle by a tu czona z zasadami partnerstwa i suwerenno ci:

OPP: Mamy zasad  pomocniczo ci i suwerenno ci stron i tak sobie pomy leli my, e to jest w a ciwie 
jedna zasada, bo zasada suwerenno ci si  mie ci w tej ogólnej definicji pomocniczo ci i tak bardziej 

roboczo. Zasada pomocniczo ci: celem jest efektywno , problem spo eczny powinien zosta  rozwi zany

przez podmiot, który zrobi to najlepiej. Czyli jest to uznanie równo ci, suwerenno ci stron, bo je li uznamy, 
e dany problem spo eczny mo e by  rozwi zany lepiej przez organizacje pozarz dowe, to one to powinny 

zrobi , je eli przez podmiot samorz dowy - to wtedy przez podmiot samorz dowy. Zasada pomocniczo ci

nie oznacza, e scedujemy rozwi zywania wszelkich podmiotów spo ecznych na organizacje pozarz dowe, 

po prostu mówimy o pewnej równo ci obu podmiotów i to jest to.

URM: Je eli chodzi o zasad  pomocniczo ci, to uwa amy, e nie rozwi zujemy za mnie moich  problemów, 

ale tutaj chodzi o autonomi  na ka dym poziomie, suwerenno  to jest równo  prawa  ka dej ze stron, 
partnerstwo – mamy takie has o: od idei do realizacji, wsz dzie jeste my partnerami. 

Potoczne rozumienie zasady pomocniczo ci nie odbiega wi c od tego, w jaki sposób jest 

ona przedstawiana w komentarzu do UDPP czy po wi conych jej opracowaniach, cho

oczywi cie przytoczone wy ej wypowiedzi nie s  literalnym odzwierciedleniem ksi kowych

definicji. Jednocze nie dane w tabeli 5 wskazuj , i  w wypowiedziach rozmówców rysuje si

pewien dystans. Zw aszcza po stronie administracji publicznej autonomia jako aspekt zasady 

pomocniczo ci wi e si  np. z biernym oczekiwaniem na pro b  ze strony organizacji. Co 

równie  do  znamienne – w spontanicznych wypowiedziach reprezentantów 

administracji publicznej prawie nie wyst puje w tek wspó pracy przy okre laniu celów 

dzia a  i wspólnym diagnozowaniu problemów, dominuj  natomiast stwierdzenia takie 

jak: […] zasada pomocniczo ci to, organizacja proponuje rozwi zanie tego problemu i potem 

wchodzi administracja; […] ja ci si  nie wtr cam, bo ty [organizacja] jeste  samodzielny i w 

ogóle. Ale jak ju  chcesz tej pomocy, oczekujesz tej pomocy, to ja zrobi  wszystko, eby

zgodnie z procedurami poza atwia  spraw ; […] prosi si  organizacje, eby pomog y tak 
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naprawd  realizowa  te zadania; […] no kiedy mo emy o tym mówi [tzn. o zasadzie 

pomocniczo ci], wtedy kiedy my prosimy was o pomoc. Zlecamy wam zadania, 

dofinansowujemy, to jest najcz ciej.

Mimo pewnych zastrze e  rozumienie zasady pomocniczo ci wydaje si  do  zgodne z 

definicj . Tymczasem wyobra enie o jej realizacji sprowadza si  niemal wy cznie do 

przyk adów zwi zanych ze zlecaniem i finansowaniem zada  czy techniczn  pomoc  w 

zdobywaniu rodków na dzia alno  – jest to prawid owo  obecna w wypowiedziach 

zarówno reprezentantów trzeciego sektora, jak i administracji publicznej. Dobra ilustracj  tej 

prawid owo ci stanowi  wypowiedzi uczestników dyskusji na temat konkretnych przyk adów

realizacji zasady pomocniczo ci: 

URG: je eli np. nasze kluby sportowe uczniowskie wyst puj  o rodki, np. [...] i wy ej, to piszemy 

opinie, motywujemy i te  pomagamy, eby po prostu te organizacje te  zdobywa y rodki. 

URM: S  instytucje powo ane do realizacji pewnych zada . I prosi si  organizacje, eby pomog y tak 

naprawd  realizowa  te zadania.  

OPP: Zasada pomocniczo ci w naszej ocenie powinna polega  na tym, e je eli przyst pujemy do 

realizacji jakiego  celu, wytyczonego zadania, mówi  równie  o zadaniu publicznym, mówi  na dzie

dobry: robi  to za takie pieni dze, moich pieni dzy jest tyle, oczekuj  na wsparcie finansowe tyle. Po 
prostu... 

NPP: A tak jak ju  tutaj wspomnieli my, ta zasada pomocniczo ci, zabezpieczenia technicznego dla 

organizacji – cz sto s  ró ne inicjatywy, które s  zwi zane z ró nymi funduszami pomocowymi, które s

w a nie programami. Programy ko cz  si  i znam takie sytuacje, e program si  sko czy  i nikt tego 
dalej nie chcia  realizowa .

KOO: Mnie si  wydaje, e to dzia a, bo je eli istnieje jaki  problem, to atwo jest dotrze  do literatury 
czy gdzie  do osób, e tak powiem z instytucji, które w a nie pomog . Jak szuka am informacji, gdzie

naprowadz , b d  dadz  kontakt dalej i to jako  tam dzia a. 

NPP: W momencie, kiedy chcieli my ten zak ad aktywno ci uruchomi , to musieli my tam mas

dokumentów zdoby , dokumentacj  budowlan  zrobi , ró ne akty prawne przerobi . Po prostu byli my

stowarzyszeniem ludzi, którzy siedz  w tym, ale nie a  tak. Tu w a nie starostwo jako samorz d – to jest 
chyba ta pomocniczo  i na tym to polega  pomoc w przygotowaniu dokumentacji – pomog o nam w tej 

dokumentacji. 

Sporadycznie i wy cznie w wypowiedziach przedstawicieli organizacji pozarz dowych 

pojawiaj  si  przyk ady innych form dzia a  stanowi cych ilustracj  realizacji zasady 

pomocniczo ci (np. wspólne ustalanie jakich  kryteriów, tworzenie zespo ów,

wypracowywanie celów lokalnej polityki itp.). Oczywi cie takie pojmowanie istoty 

pomocniczo ci nie jest b dem – w ko cu zapytania ofertowe kierowane przez administracj

do organizacji pozarz dowych oraz konkursy na realizacj  okre lonych zada  s  jednym z 

podstawowych sposobów operacjonalizacji tej zasady. Niemniej w wypowiedziach obu 

stron wiele wskazuje na to, e mamy do czynienia z ma  intensywno ci  kontaktów 
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mi dzy oboma sektorami, niedoborem konsultacji, które obejmowa yby nie tylko 

kwestie zwi zane z bezpo rednim pozyskiwaniem rodków czy zlecaniem dzia a , ale 

tak e z kszta towaniem szerszej wizji problemów i sposobów ich rozwi zania. Zasada 

pomocniczo ci zostaje sprowadzona niemal wy cznie do jednego aspektu – „pomocy 

finansowej” – co wydaje si  du ym zaw eniem tej idei, niezgodnym z intencj

ustawodawcy.

Zdarza o si  równie , e zasada pomocniczo ci by a przedstawiana w nader rewolucyjny 

sposób:

URG: I mnie si  wydaje, e w a nie ta zasada powinna dzia a  równie  i w drug  stron .

Prowadz ca: To znaczy?  

URG: Bo samorz dy, te mniejsze, to posiadaj  ma e zasoby kadrowe, pracowników wykonuj cych 
niekiedy kilka zada . I chodzi o takie [...] typowe prace, jak to si  mówi, porz dkowe, fizyczne – w 

zasadzie na to nie ma pieni ków, nie ma kadry. I w przypadku np. takich nowych zada  czy inicjatywy 

zasada pomocniczo ci powinna dzia a  w obie strony jakiej  tam, zada , je eli wyst pujemy do takiej 
organizacji, zwracamy si  z pro b , e zmodernizujemy boisko sportowe w szkole: „Pomo ecie?”. I 

wtedy, je eli taka organizacja z nami wspó pracuje i nam pomaga, my na ka de zawo anie jeste my 

wtedy te [dla] takiej organizacji. I pozyskiwanie rodków – informujemy jak nale y pozyskiwa , jaki 
wype ni  wniosek, pomagamy, instruujemy po prostu. I w ten sposób jest ta wspó praca i pomoc. 

Ten jednostkowy przyk ad rozumienia zasady pomocniczo ci zosta  jednak milcz co

zaakceptowany przez pozosta ych uczestników dyskusji. wiadczy to o tym, e wci  mo na

jeszcze napotka  zjawisko odwrócenia zasady pomocniczo ci, kiedy to „organizacje 

pozarz dowe wspieraj  niewydolne instytucje publiczne”35.

3.2. Zasady suwerenno ci stron i partnerstwa  

Tak jak to by o ju  wspomniane, zasady suwerenno ci stron i partnerstwa bardzo cz sto

by y ci le czone z zasad  pomocniczo ci. Uczestnicy dyskusji z wyra n  trudno ci

oddzielali te trzy poj cia, co wskazuje na to, e zapisanie ich w ustawie jest zabiegiem do

sztucznym. O ile odr bne omówienie sposobów rozumienia zasady pomocniczo ci jest 

mo liwe do przeprowadzenia, o tyle oderwanie od siebie zasad partnerstwa i suwerenno ci

stron jest niemo liwe. Id c ladem tego, jak kszta towa a si  dyskusja na temat tych zasad, 

zgrupujemy wypowiedzi dotycz ce suwerenno ci stron i partnerstwa, tak jak robili to nasi 

rozmówcy i przedstawimy je w jednym podrozdziale. 

35 Zob. M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwicz, Jak wprowadzi  w ycie…, op. cit., s. 32. 
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Staraj c si  wyt umaczy  rozumienie zasady suwerenno ci, uczestnicy dyskusji, ale niemal 

wy cznie po stronie pozarz dowej, k adli nacisk na nast puj ce aspekty wzajemnych relacji. 

Równo  – rozumiana jako traktowanie organizacji pozarz dowych w procesie ustalania 

celów dzia ania na równi z innymi organizacjami i jednostkami administracji: 

OPP: Je li chodzi o suwerenno , to, tak jak pani powiedzia a, pewne rzeczy si  pokrywaj , my jeste my
równorz dnymi partnerami, nie ma tu zwierzchnika i nie ma tu podw adnego. Wspólne ustalanie celów [...]
Jeste my tu, siadamy do sto u i rozmawiamy na temat danego zadania czy danej dzia alno ci.

Odr bno  – uznanie, e organizacje pozarz dowe maj  prawo do okre lania swych 

celów, podejmowania w asnych, autonomicznych dzia a  s u cych osi ganiu tych 

celów przez budowanie organizacji zgodnie z w asnymi zasadami: 

NPP: Jak ja rozumiem zasad  suwerenno ci stron? Obie strony tego partnerstwa mog  wykonywa  swoje 

dzia ania niezale nie od siebie, ale jednocze nie maj  swobod  przenoszenia pewnych kompetencji na inne 
podmioty. Czyli jak tutaj mówili my, jednostka samorz du terytorialnego lub jaka  jednostka wykonywa a

to zadanie i mo e je wykonywa  nadal, ale jednocze nie ma kompetencje, ma swobod  przekazania tych 

kompetencji organizacji pozarz dowej. Mog  wykonywa  niezale nie, ale i mog  swoje kompetencje 
przekazywa  na rzecz innej, [...]organizacji, która to robi a. 

Udzia  w procesie stanowienia lokalnego prawa – czyli mo liwo  konsultowania 

przygotowywanych aktów prawa miejscowego: 

OPP: [suwerenno ]  to tak e udzia  w stanowieniu jakich  przepisów czy prawa miejscowego. To 

równie  decydowanie, artyku owanie na spotkaniach swoich potrzeb.

Partnerstwo – w opinii wielu rozmówców suwerenno  wynika automatycznie z 

przyj cia za o enia, e relacje mi dzy administracj  a organizacjami pozarz dowymi 

maj  by  partnerskie, a to z kolei oznacza traktowanie organizacji nie  tylko jako 

biorców dotacji finansowych: 

OPP: I w zwi zku z [zasad  suwerenno ci] powinni [urz dnicy] traktowa  nas jak partnerów, a nie jak 
osoby, powiedzmy, drugiej kategorii, które im si  kojarz  z wyci gni t  r k  tylko i wy cznie. 

Zdarza o si  równie , e przedstawiciele obu stron prezentowali zupe nie oryginalne sposoby 

rozumienia zasady suwerenno ci. Oto trzy najbardziej interesuj ce przyk ady:

OPP: Ta suwerenno [...] to prawo do definiowania problemów, które wyst puj  w rodowisku. 

PCP: Zasada suwerenno ci stron. To jest tak, e ka da ze stron nic nie traci stron.  
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OPP: Suwerenno  stron. S dz e chodzi tutaj o to, eby ka da organizacja, ka da grupa obywatelska 
nie podlega a naciskom, nie by y stosowane wobec niej jakie  kryteria typu: je eli zatrudnicie w 

zarz dzie kogo , to ewentualnie mogliby cie si  ubiega  o co . Tutaj podstawowa sprawa: ka dy – bez 

wzgl du, kto tam jest i jakie ma przekonania, pogl dy i je artyku uje - nie mo e by  z tego powodu 
ró nicowany. 

Z przedstawionych powy ej wypowiedzi wynika, e przynajmniej przedstawiciele 

trzeciego sektora do  dobrze odczytali intencje ustawodawcy. Nale y zwróci  uwag , e

to pozarz dowcy ch tniej rozmawiali na temat zasady suwerenno ci stron i szerzej rozwijali 

jej poszczególne w tki. Je eli, w trakcie prac w grupie, w parze, która otrzyma a zadanie 

zdefiniowania zasady suwerenno ci znalaz  si  przedstawiciel trzeciego sektora i 

administracji publicznej, to na temat owej zasady ch tniej zabiera  g os ten pierwszy. 

Wypowiedzi reprezentantów administracji publicznej by y nader oszcz dne, ale na uwag

zas uguj  pewne ich cechy specyficzne. Po pierwsze, odnosili oni t  zasad  nie do relacji 

urz d (czy jednostka administracji publicznej) – organizacja pozarz dowa, ale do 

relacji organizacja – organizacja:

URM: T  suwerenno  mo na jeszcze tak troch  inaczej... My l , e to jest kwestia traktowania 
odr bnie ka dego podmiotu, partnera. Czyli suwerennie: on nie jest powi zany, my go nie oceniamy w 

kontek cie jakich  tam jego powi za  z innymi organizacjami. Suwerenno  to jest odr bno  - jakby 

tak j zykowo podej  do tego. 

Po drugie, w wypowiedziach osób reprezentuj cych administracj  zarysowa a si

tendencja do traktowania zasady suwerenno ci jako swego rodzaju „gwarancji”, e

zadania, które obecnie wykonuj  jednostki administracji publicznej nie mog  by  im 

odebrane. Tendencj  t  dobrze ilustruj  dwa nast puj ce cytaty:  

RPS: Je li chodzi o zasad  suwerenno ci stron, jeste my tego samego zdania, e ka da ze stron 

powinna, to znaczy jest nienawistna [sic!]. Czyli strony nie maj  mo liwo ci wp ywania na siebie, s  po 
prostu równe. Ka da kieruje si  swoim statutem, nie ma podleg o ci i w zwi zku z powy szym ka da ze 

stron realizuje te  jaki  cel, zgodnie z tym statutem. 

URW: Przejd my do zasady suwerenno ci. Nie mo e by  tak, e spe nia si  zachcianki organizacji, 

która potrzebuje pomocy [obie strony] powinny by  aktywne. Nie mo e by  tak, e pewne 

stowarzyszenie poprosi urz d o pomoc i urz d wykona wszystkie dzia ania. 

W takim rozumieniu zasada suwerenno ci sprowadza si  w a ciwie wy cznie do wizji 

ca kowicie odr bnej egzystencji dwóch typów instytucji spo ecznych, staj c si

jednocze nie wygodnym usprawiedliwieniem dla niepodejmowania wspó pracy. Wydaje 

si , e nie taka by a intencja ustawodawcy. Pojawianie si  tego rodzaju wypowiedzi wskazuje 

jednocze nie na to, jak rozbie ne mog  by  interpretacje z gruntu oczywistych - wydawa oby
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si  - poj  i idei. Dalej wska emy na jeszcze inne interesuj ce problemy w rozumieniu zasad 

partnerstwa i suwerenno ci oraz wzajemnej relacji obu tych zasad. 

Omawiaj c zasad  partnerstwa, przedstawiciele administracji publicznej i organizacji 

pozarz dowych byli wyj tkowo zgodni i podkre lali aspekty, których nie trzeba szeroko 

t umaczy  ani ilustrowa  cytatami, poniewa  by y one oczywiste dla obu stron: 

wspólna realizacja zada ;

wzajemne informowanie (o konkursach, regu ach, nowych mo liwo ciach pozyskiwania 

rodków itd.); 

tworzenie wspólnych zespo ów konsultacyjnych (zajmuj cych si  okre laniem lokalnych 

problemów, szukaniem sposobów ich rozwi zania, ustalaniem regu  zlecania zada  itd.); 

wzajemny szacunek; 

wzajemna tolerancja; 

uzupe nianie si  w codziennym dzia aniu;

równe traktowanie ró nych organizacji przez administracj ;

konsultacje w kwestiach lokalnego prawodawstwa. 

Jak wida , wiele z wymienionych aspektów pokrywa si  lub jest podobnych do tych, z 

którymi kojarzona by a zasada suwerenno ci. Cz  hase , które pada y podczas dyskusji nad 

partnerstwem pokrywa si  równie  z tymi, które uda o si  wyodr bni  przy okazji omawiania 

zasady pomocniczo ci. Warto wspomnie , e zasada partnerstwa by a chyba najbardziej 

zrozumia  i jasn  dla obu stron zasad  wspó pracy. W tek partnerstwa zdominowa

dyskusj  wokó  pozosta ych zasad. Jak to uj  jeden z urz dników: „jeste my po prostu

partnerami”, wskazuj c na oczywisto  realizacji tej zasady. Jednocze nie, kiedy w trakcie 

dyskusji nieco g biej zastanawiali my si  nad praktycznymi aspektami funkcjonowania 

partnerstwa, w wypowiedziach rozmówców pojawia o si  coraz wi cej w tków negatywnych. 

O ile pro ba o wskazanie konkretnych przyk adów realizacji partnerstwa owocowa a

relacjami z wykonywania wspólnych projektów, pisania wniosków, powo ywania rad i 

zespo ów itp., o tyle kolejne pytanie o problemy zwi zane z urzeczywistnianiem tej zasady 

wywo ywa o natychmiastow  lawin  pretensji, stanowi cych zupe ne zaprzeczenie tego 

wszystkiego, co zosta o powiedziane wcze niej. Jako przyk ad takiej wypowiedzi mo e

pos u y  opinia wyra ona przez jednego z przedstawicieli organizacji infrastrukturalnych: 

INF: Organizacje to jest co , co si  traktuje troch  jak dziecko. Doros y – urz d, organizacja – dziecko, 
i trzeba przyzna , e my si wietnie w t  konwencj  wpisujemy, oboj tnie, jak by my skowyczeli, ale tak 
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to mniej wi cej wygl da. By  mo e jedn  z przyczyn tego jest nadmierne zdominowanie organizacji 
przez sprawy oko o finansowe. I taka pewnego rodzaju kwalifikacja organizacji, ale to jest kwalifikacja 

organizacji, która systemowo idzie od naszych g ównych guru sektora i nie tylko, e organizacja, która 

nie dysponuje nie powiem jakim bud etem, boby si  wszyscy tutaj pop akali, to si  nie liczy kompletnie, 
a ta reszta to s  pewnie jakie  konformistyczne kawa ki. To przechodzi – z ca ym szacunkiem dla 

organizacji, bo ja nie ukrywam, e samorz dy bardzo szanuj  swoje organizacje, a przynajmniej to 

artyku uj  na zewn trz, a g ównie o tym mówimy – tego programu budowania realnego partnerstwa nie 
ma mi dzy rodzicem a dzieckiem, i nie b dzie. I tak d ugo jak to b dzie traktowane w ten sposób, i nie 

b d  wspierane ponownie - podkre lam, bo takie programy ju  by y robione – programy, które 

doprowadz  do realnego partnerstwa – to jest co  podobnego jak bezrobocie: szkoli , szkoli  i jeszcze 
raz szkoli , a gdzie oni maj  pracowa ? U nas te  si  mówi, ustawowo tamto, siamto i owamto. A gdzie 

s  te realia, gdzie s  te organizacje, o których si  mówi, eby rozwi zywa y problemy, z którymi urz d
sobie nie daje rady, to by my musieli bardzo mocno szuka  i adna ustawa tego nie zmieni, a tym 

bardziej ustawa, która dosy  enigmatycznie ustala relacje i obowi zki wspó pracy. 

Tego typu wypowiedzi pada y cz sto z obu stron, ale na przyczyny takiego stanu 

zdecydowanie ch tniej wskazywali reprezentanci trzeciego sektora. Katalog tych przyczyn 

jest bardzo bogaty. 

Zainteresowanie partnerstwem ze strony administracji jest tylko pozorne: 

OPP: To jest dla mnie bardzo du y problem w kontek cie ustawy o po ytku publicznym, e zarówno my 

jako organizacje pozarz dowe, ale i samorz d w sensie urz du, ale równie  radnych bardzo du o do tej 
pory stracili my, bo w tej chwili jest tak, dobrze pani wie jak wygl da sytuacja w Warszawie, jak s

g osowane uchwa y ró ne i kto decyduje o tym, jaki kszta t b dzie mia a dana uchwa a. To nie jest takie 

proste, tym bardziej dla nas, bo ja si  zastanawiam czasem, czy mam sp dza  kolejne godziny na 
dyskusjach i na biciu si  do jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego radnego albo urz dnika miasta, 

czy jednak powinienem si  skupi  na tym, co robi  bo mam z tym problem. 

Brak zrozumienia i szacunku dla drugiej strony; 

NPP: Ale nie mówimy o wspó pracy finansowej, tylko o programie rozwoju czy ochrony rodowiska – 
je li nas si  zaprasza w ostatniej chwili, my co  sobie mo emy na bie co szybko powiedzie . Po 

pierwsze, nie przewertowali my tego dok adnie, nie by o czasu, eby si  z tym zapozna , po drugie – te 

wnioski praktycznie s  w ogóle nie uwzgl dniane. Je eli jest sytuacja, e jest spotkanie w urz dzie 
wojewódzkim, to by o dla samorz dów, ja po prostu poszed em i si  jako  na sal  dopcha em. W ko cu

stan o ustalenie z prowadz cym – b dzie oddzielne spotkanie dla organizacji – tak, tak, wymienili my 

wizytóweczki i na tym si  sko czy o.

Strony nie zawsze mog  na sobie polega :

NPP: Mog  powiedzie  na podstawie w asnych do wiadcze . Nie mam ich mo e zbyt dobrych, poniewa
z jednym z samorz dów realizowali my projekty. Mi dzy innymi uda o nam si  pozyska rodki z UKiE, 

oko o 2 tys. zg oszonych wniosków z czego 30 by o realizowanych, w tym jeden nasz. No i rezygnacja 

partnera samorz dowego w ostatniej chwili dlatego, e pracownicy maj  takie czy inne [...] przy 
zasadzie partnerstwa troch  wypacza t  zasad . Urz dnik nie jest motorniczym, który jednoosobowo 

steruje tymi dzia aniami. A tego typu sytuacje si  w tym momencie zdarza y, z których wyszli my
rzeczywi cie obronn  r k , sami realizuj c ten projekt. 

Partnerstwo jest realne, ale tylko przy bezwarunkowym braku wzajemnej krytyki: 
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OPP: Natomiast co do tej rzeczywisto ci, to te , jak tu pa stwo mówi , ona si  wi e z partnerstwem. Po 
prostu partnerstwo wygl da w taki sposób, e [np.] dzia ania zwi zane, ze wsparciem ekologicznym w 

zakresie zagospodarowania odpadów – wietnie wspó pracujemy, wietnie si  nam wszystko uk ada. 

Natomiast w momencie kiedy taka czy inna organizacja z o y a protest na drodze administracyjnej 
przeciwko wycince kilkuset drzew w okolicach ronda X, momentalnie ca kiem inna dzia ka, w której te

wspó pracowali my z miastem, która polega a na promocji odnawialnych róde  energii, momentalnie 

dostali my telefon, e w takim razie, skoro wy protestujecie przeciwko wycince tych drzew, to my nie 
b dziemy wspó pracowali z wami przy tej wystawie. 

Nowe procedury konkursowe nie sprzyjaj  budowaniu relacji . W wypowiedziach 

reprezentantów obu stron czasem pojawia a si  interesuj ca argumentacja, w której ide

partnerstwa przeciwstawiano mechanizmowi konkursowemu. Problem dostrzegano w 

tym, i  otwarto  procedury stwarza ryzyko, e na poziomie danego samorz du

stworzenie relacji partnerskich stanie si  niemo liwe, poniewa  konkursy b d

wygrywane przez „obce” organizacje: 

URG: Istnieje takie prawdopodobie stwo, e organizacja pozarz dowa, która funkcjonuje na terenie danej 

gminy wcale nie musi wygra  tego konkursu. [...] I zawsze jest ta obawa pó niej [...] po stronie organizacji 
w a nie, czy aby nie znajdzie si  druga, która gdzie  tam z s siedniej gminy czy nie wiem sk d si  znajdzie, 

przyjdzie, z o y swoj  ofert  i ta oferta b dzie korzystniejsza. I w wietle przedstawionych warunków, które 

e my ustalili, oka e si , e w obecnej sytuacji konkursy mog  przeszkadza  realizacji partnerstwa, e
jednak b dziemy musieli przydzieli  to zadanie. 

OPP: - To w a nie si  mie ci w tym punkcie. 

URG:  Dok adnie. Tylko [...] czasem pó niej te organizacje, które dzia aj  w gminie, które powinny 
korzysta  z pieni dzy tej gminy, nie skorzystaj  z tych pieni dzy.

Brak partnerskich relacji wewn trz samego trzeciego sektora uniemo liwia 

partnerstwo mi dzysektorowe (co ciekawe, by  to w tek podnoszony przez obie 

strony):

KOO: Pani mówi o zrzeszeniu si  organizacji. Ja by am ostatnio Zielonej Górze i tam Stowarzyszenie [...]
postanowi o za o y  sejmik organizacji pozarz dowych. [...] zrozumia am, e po prostu zrzeszaj  te 

organizacje, ale tak naprawd  wszystko b dzie dla nich. To wszystko b dzie dla nich, to im zapewni. Bo z 
tego, co oni sami powiedzieli, tak otwarcie, e ubiegaj  si  o lokal bodaj e, tak jak dobrze pami tam. I po 

prostu zbieraj  tam podpisy. Na przyk ad z organizacji z [...] zapytali si , jaka [ma by ] warto  sk adek, to 

[odpowiedzieli], e to nie jest istotne. Ja mówi [...] ka ecie si  podpisa  na listach, [ eby] si  zrzeszy ,
[mówicie] e chcecie nam pomóc, a nawet nie powiecie, pod czym si  podpisa . To te  jest takie. To 

rzeczywi cie jest problem wspó pracy sektora mi dzy sob .

URW: Od 5 lat walcz  to, eby organizacje si  zjednoczy y, skupi y, eby to by o partnerstwo. Poniewa

[jest problem] si gania po fundusze unijne. Ale mi dzy organizacjami jest rywalizacja. 

Pozorne partnerstwo mi dzysektorowe ocieraj ce si  o konflikt . W wypowiedziach 

wielu uczestników dyskusji pojawia  si  w tek dotycz cy zak adania organizacji 

pozarz dowych przez urz dników lub radnych. Jak wida , konieczno  rozró niania tych 
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obszarów nie dla wszystkich wydaje si  oczywista. Najlepiej wiadczy o tym wypowied

jednego urz dników:

URG: My wiemy, przynajmniej na naszym podwórku, jakie mamy organizacje pozarz dowe, co one maj
zapisane w statucie. Tak, prawd  mówi c tomy przenikamy. Przecie  ja jestem w [nazwa organizacji].
Burmistrz [nazwa miejscowo ci] zak ada . to stowarzyszenie. Z jego pomys u to stowarzyszenie powsta o. 

Tu jest [imi ]. Równie  w tym stowarzyszeniu uczestniczy. Wi c trudno powiedzie , e my nie znamy tego, 
co to stowarzyszenie chce. Natomiast jest kwestia pó niej prze o enia jeszcze tego wszystkiego, wszystkiego 

na realia a wi c ubrania w przepisy. 

Z problemem wdra ania zasad suwerenno ci stron i partnerstwa wi za y si  tak e inne 

interesuj ce spostrze enia – paradoksy, na które zwracali  uwag  przedstawiciele obu stron. 

Po pierwsze, uczestnicy dyskusji zauwa ali, e w sytuacji, gdy jedna strona jest 

dysponentem rodków pozwalaj cych na realizacj  zada  drugiej strony suwerenno

jest mitem:

OPP: My z kole ank  mamy dwie zasady: suwerenno ci stron i partnerstwa. Jak rozumiemy pierwsz

zasad : suwerenno  stron? To, e na przyk adzie organizacji pozarz dowych, bo reprezentujemy 

stowarzyszenie i fundacj . Suwerenno  stron to znaczy by  w miar  niezale nym, na tyle, na ile jest to 
mo liwe, bo korzystaj c ze rodków publicznych nigdy, tak do ko ca nie jest si  niezale nym. 

INF: Suwerenno  jest do pewnego stopnia. Je li si  dzia a za w asne pieni dze - jest pe na, w obszarze 

prawnym. Natomiast je eli si  pozyskuje rodki od kogo , w zwi zku z tym na zasadach okre lonych, 
obustronnych uzgodnieniach. 

Podobny motyw pojawia  si  w wypowiedziach odnosz cych si  do wizji partnerstwa. W tym 

przypadku jednak rozmówcy podkre lali nie tyle aspekt finansowy, ile fakt, e administracja

publiczna - niezale nie od tego, czy jest to urz d wojewódzki, powiatowy czy gminny - 

zawsze jest o rodkiem w adzy. A w adza - z racji tego, e zwykle wyst puje z pozycji si y

- jest trudnym partnerem we wspó pracy. Jeden z uczestników dyskusji przedstawi  ten 

problem nast puj co:

NPP: Jeszcze jeden element, bo mnie si  wydaj , e to jest filozofia istotna: funkcja w adcza w adzy a 

partnerstwo. I tu jest g ówny problem, poniewa  w adza zleca zadania, i to jest w porz dku, oczywi cie
pó niej jest kontrola, ale mi dzy funkcj  w adcz  w adzy a partnerstwem mamy dylemat, który trzeba 

dookre li . Gdzie ko czy si  partnerstwo a zaczyna egzekwowanie umowy - to jest kwintesencja 
wszystkiego. I tutaj w adza musi [cz ciowo] zrezygnowa  z funkcji w adczej. 

Po trzecie, rozmówcy wskazywali na sprzeczno  mi dzy sam  ide  partnerstwa i 

suwerenno ci:

URW: Suwerenno  stron i partnerstwo. I to jest odniesienie moje bardzo negatywne, e [...]
suwerenno  stron jest za bardzo posuni ta, a partnerstwa jeszcze tak naprawd  nie ma. To jest w tym 
aspekcie minusowym, je li mo na tak powiedzie , e na razie powoli zaczyna si  prze amywa  te 
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bariery pomocniczo ci w sektorach pozarz dowych, administracji publicznej. To jest dla mnie ma y
plus. 

.

3.3. Zasady: efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci

Zasada efektywno ci jest bardzo precyzyjnie opisana w UDPP i ci le powi zana z kolejnymi 

regu ami, do których powinny si  stosowa  obie strony – uczciwej konkurencji i jawno ci. 

Wszystkie trzy zasady by y wymieniane przez uczestników dyskusji w a ciwie „jednym 

tchem”. Na ogó  nie budzi y tak e wi kszych kontrowersji, co mo e zaskakiwa , je li wzi

pod uwag  fakt, e od pewnego czasu debata publiczna w naszym kraju jest zdominowana 

przez temat korupcji. Mo na by o si  spodziewa , e ta nieustaj ca i wszechobecna dyskusja 

o korupcji tak e na przebieg naszych spotka , ale tak si  nie sta o.

Zacznijmy od pierwszej z wymienionych zasad – jest ona nie tylko dobrze sprecyzowana w 

ustawie, ale tak e sama w sobie jest do  prosta w interpretacji. Niemniej niektórzy 

respondenci znacznie si  ró nili w rozumieniu tej zasady. Kra cowe punkty „skali 

rozpi to ci” mog yby stanowi  dwie nast puj ce wypowiedzi: 

NPP: Je li chodzi o zasad  efektywno ci - to obni enie kosztów realizacji zada . To tak w a ciwie

jedno, co mi si  nasun o.

INF: […] a zasada efektywno ci, to doszli my do wniosku, e to jest nic innego jak w jak najwi kszym 

stopniu realizowanie zasady partnerstwa. B dziemy efektywni wtedy, kiedy to partnerstwo b dzie na 
ka dym etapie, na którym mo emy wspó pracowa [...].

Jednak generalnie w niewielu wypowiedziach mo na znale  inne elementy ni  te, które s

zawarte w definicji ustawowej. Dla rozmówców reprezentuj cych obie strony efektywno

to po prostu: profesjonalizm, zachowanie jak najwy szych standardów dzia ania i 

odpowiedni stosunek kosztów do jako ci zrealizowanego zadania. Tak e wskazanie 

przyk adów i sposobów realizacji tej zasady nie sprawia o rozmówcom adnych problemów. 

Niemal ka dy mia  w swojej pami ci jaki  wspólny projekt, z którego by  dumny i który 

uda o mu si  zleci  lub wykona  przy niskich kosztach, ale przy zachowaniu najwy szych 

standardów jako ci. 

Równie  zasada uczciwej konkurencji nie wzbudza a ani kontrowersji, ani gor cych

dyskusji, przynajmniej na poziomie definicyjnym. Zarówno przedstawicielom organizacji 

pozarz dowych, jak i reprezentantom administracji publicznej uczciwa konkurencja kojarzy a

si  z równo ci  uczestników konkursów wobec zasad obowi zuj cych przy zlecaniu zada ;
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dost pem do informacji o zlecanych zadaniach i wynikach konkursów; jednodnoznacznymi i 

jasnymi kryteriami oceny podmiotów staraj cych si  o realizacj  okre lonych zada . Poza 

tym - s usznie czy nie -kojarzy a si  im po prostu z wolnym rynkiem lub Ustaw  o 

zamówieniach publicznych:

OPP: A zasada uczciwej konkurencji? To znaczy, e wszystkie podmioty z danego obszaru s  równe. S
równo traktowane. Nie ma jakiej  tam faworyzacji, e np. tego dyrektora czy tam w a ciciela jakiej  tam 

organizacji, czy osob  kieruj c  organizacj  bardziej lubimy, to jemu damy to zadanie, a tych nie 
lubimy, to b d  pomini ci. Tylko s  wszyscy równo traktowani na zasadach rynkowych ju  od 

pierwszego stycznia. 

RAG: My mamy tutaj dwie zasady: uczciwej konkurencji i jawno ci oraz zasad  pomocniczo ci. Co to u 

nas oznacza? Uzgodni y my tutaj z pani  radn , e uczciwa konkurencja, to tak jak w ustawie - Prawo 

zamówie  publicznych: równe szanse dla wszystkich, którzy si  staraj  o wykonanie jakiego  zadania. 
Wspó praca i konkurencja, a nie przede wszystkim konkurowanie. Niedopuszczalne jest tak e, tu si

zgadzamy, faworyzowanie niektórych organizacji np. przez samorz d. Zobowi zanie do uczciwo ci

obejmuje obie strony. 

Pytani o realizacj  tej zasady, wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, e jest ona 

realizowana, a sprzyja jej mechanizm otwartego konkursu zawarty w UDPP. Tylko 

sporadycznie pojawia y si  g osy wyra aj ce sceptycyzm. Tym bardziej dziwi y bardzo 

negatywne (ale jednostkowe) wypowiedzi przedstawicieli administracji publicznej, którzy 

czasem z wielkim dystansem odnosili si  do mo liwo ci urzeczywistnienia w praktyce zasady 

uczciwej konkurencji.  

RPS: Nie ukrywajmy, [ e] jest uczciwa konkurencja, nawet Unia Europejska wyda a takie dyrektywy. 

Tej uczciwej konkurencji nie ma i nie b dzie, bo zawsze s  jakie  antagonizmy czy wp ywy cz onków 
zespo ów, które dziel  pieni dze czy decyduj . Mo na powiedzie , e ta uczciwa konkurencja powinna 

by  bardziej dopracowana, ale znajd  mi pan cz owieka[...], który w 100% powie, ja, w zespole, jestem 

uczciwy do ko ca, podzieli em pieni dze uczciwie, bezstronnie. Przynajmniej si  jako  staram by
bezstronnym, ale mam tylko jeden g os. Jest tak trudno przekona  do dobrych programów kogo  innego, 

bo si  nazwa organizacji nie podoba. Dla mnie to powinny by  bardziej równe prawa, równe 

obowi zki, jawno .

Interesuj ca wydaje si  tak e deklaracja jednego urz dników powiatowych, który - bez 

jakiegokolwiek zak opotania - stwierdzi :

URP: Ja tu mam dwa has a: uczciwa konkurencja i jawno , i powiem uczciwie, e uczciwej 

konkurencji w ogóle nie mamy zapisanej w programie wspó pracy z organizacjami i, prawd  mówi c, 
trudno mi odpowiedzie , jak tu stosowa  uczciw  konkurencj  mi dzy samorz dem a organizacjami 

pozarz dowymi. Ja to inaczej odbieram, widz  to gdzie indziej, t  uczciw  konkurencj  w innym 
rodowisku, a tutaj trudno mówi  o konkurencji, dlatego e traktujemy organizacje pozarz dowe jako 

równorz dnego partnera. Tak e tu trudno mi jest mówi  o ten uczciwej konkurencji, w ogóle tego 

zapisu u nas nie ma. 

Jak ju  to podkre lali my, wypowiedzi tego typu stanowi y jednak wyj tek.
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Równie  w trakcie dyskusji nad zasad  jawno ci na ogó  nie dochodzi o do utarczek czy 

k ótni. Wydaje si , e obie strony dobrze wiedz , na czym polega ta zasada. Oto 

przyk adowe wypowiedzi: 

URG: Jest konkurencyjno  i jawno . Konkurencyjno  to ja bym zostawi a, ale jawno  to nam 
gwarantuje zwyk  normaln  uczciwo . Na tym jawno  polega, e ja b d  wiedzia a, e ta, ta i ta 

organizacja mia a z o one wnioski i to zosta o upublicznione, i tak zosta o, na jak  sum  i dlaczego. 

NPP: Zasada jawno ci i zasada partnerstwa. Tutaj jeszcze jest ta zasada jawno ci, to tak krótko mo e, 

bo ona ma kilka punktów. Na pewno b dzie to pe na informacja w zakresie wspó pracy, czyli jakie s

zadania, ile jest rodków i jakie s  kryteria zasady wyboru danych ofert. Poza tym istotny jest sk ad 
komisji, on te  powinien by  jawny. No i przede wszystkim udzia  przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych, tutaj sposób mianowania czy wyboru tych e przedstawicieli te  powinien by  jawny. 

eby to by o tak, e nikt nie ma w tpliwo ci, e jaka  tam organizacja jest bli ej, a inna dalej. 

Poza tym istotny jest sposób przekazywania informacji. Je eli która  ze stron mia a

w tpliwo ci, szybko dochodzi o do mniej lub bardziej precyzyjnych uzgodnie  mi dzy 

partnerami: 

OPP: Jeszcze do jawno ci – czy tak powinno by  te , e np. samorz d ujawnia, czego oczekuje. 

URG: No tak: informowanie o zamiarach, czyli samorz d wychodzi z propozycjami.

Nie brakowa o równie  przyk adów realizacji tej zasady. Co wi cej, po przeanalizowaniu 

wypowiedzi zawartych w wywiadach, wydaje si , e w a nie w tym przypadku 

przedstawiciele obu stron podawali najwi cej i najbardziej konkretnych sposobów 

zwi kszania jawno ci. Wystarczy przytoczy  kilka wypowiedzi reprezentantów administracji: 

URG: Jawno  – tak jak tutaj ze strony gminy dzia ania [...] w gazetkach, w Internecie, biuletyn 

informacyjny jest dost pny praktycznie w ka dym [...] Organizacje pozarz dowe maj  doj cie do tego. 

URG: Zasada jawno ci, ja uwa am, to tak powinno by . Informowanie si  wspólnie o zamierzonych 

celach, czyli program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, oczywi cie, okre lenie rodków na 
realizacj  tych programów, no i mo na równie  informowa  organizacje pozarz dowe o zadaniach, 

które ju  s  realizowane, jakie rodki s  przeznaczane przez miasto, jaki jest w asny wk ad tych 

organizacji, eby wyst puj c o dane zadanie, mia y mo liwo  porównania, czy one s  w stanie, przed 
napisaniem tego zadania, zrealizowa  to taniej. 

oraz g osów przedstawicieli pozarz dowej: 

INF: Kwesti  jawno ci rozumiem troch  szerzej, jako pokazanie bardzo jasnych procedur 

konkursowych, kryteriów oceny wniosków, pokazania – ja by bym za tym – kart oceny wniosków do 

publicznej wiadomo ci, eby by o wiadomo, dlaczego dany konkurs dana organizacja wygra a i to 
przedstawi  na stronie internetowej, cznie z punktacj , kto z jakiej organizacji dosta  ile punktów itd. 

OPP: Odno nie jawno ci, to wiadomo, e gmina, powiat lub cokolwiek, jaka  placówka samorz dowa, 
og asza jakie  warunki oferty. S  one jasne, przejrzyste, og oszone na wiele sposobów. Jakie  media: 
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prasa, telewizja. Telewizja to mo e nie, ale jaka  strona internetowa, tablice, dzienniki urz dowe. 
Wszyscy wiedz , gdzie mog  znale  informacje na ten temat. 

Podkre laj c jeszcze raz spokojny przebieg dyskusji nad zagadnieniem jawno ci, trzeba 

równie  zwróci  uwag , e obie strony nie maj  wobec siebie zbyt wysokich wymaga . Znów 

skupiaj  si  na kwestiach finansowych (konkursach, procedurach przyznawania i rozliczania 

przyznanych dotacji itd.) nie wysuwaj c adnych dodatkowych pretensji w kwestii 

udost pniania innych informacji. Zw aszcza w wypowiedziach reprezentantów administracji 

publicznej sytuacja wydaje si  bardzo dobra lub co najmniej obiecuj ca.

URP: […]je li chodzi o jawno , to tutaj nie ma adnych tajemnic, je li mo na co  udost pni  no to si
udost pnia. Trzeba wyj  do tych organizacji, trzeba ich wspomaga , trzeba im..., musi by  ten przekaz 

informacji i jawna ta informacja i tu nie ma tajemnic, nic do ukrycia po prostu. Jak s  pieni dze w 

jakiej  sumie, to si  opisze, mówi o tym, tutaj ta jawno  no... , ja nie widz  powodów eby my mieli 
cokolwiek ukrywa .

URP: One s , jak pan mówi, przecie  jest po to BIP. W BIP musz  by  wszystkie uchwa y danej 
jednostki samorz dowej przedstawione. Musi by  ca a rzecz. 

Równie  uwagi do procedur udost pniania informacji zdarza y si  sporadycznie i najcz ciej

dotyczy y poszerzenia katalogu sposobów zwi kszania jawno ci. Wiele z tych problemów 

obrazuje nast puj ca wypowied :

INF: Tutaj znów si  odwo uj  do dokumentu wzorcowego moim zdaniem. S  to zasady wspó pracy z 
Gdyni, gdzie detalicznie jest wszystko opisane. Program wspó pracy Elbl ga liczy np. 18 stron. Ka da 

sytuacja jest przewidziana, jak si  proceduje przyznawanie dotacji organizacjom o charakterze OSP, to 

jest wyj tek, czy organizacji zajmuj cych si  osobami niepe nosprawnymi, bo jest ustawa o 
zatrudnieniu, czy ustawa o pomocy spo ecznej. Program warszawski pod tym wzgl dem kompletnie le y.

Zasada jawno ci to s  równie  zespo y opiniuj ce. Ustawa nie mówi o zespo ach opiniuj cych, a np. 

ustawa o pomocy spo ecznej poprzez rozporz dzenie z 2000 r. wprowadza zespo y opiniuj ce i wyra nie 
wskazuje, kto powinien w nich uczestniczy : przedstawiciele klubów, czyli radni, urz dnicy, specjali ci

jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarz dowych. I czwarty przejaw zasady 

jawno ci, jaki nam przyszed  do g owy, to na pewno [...] ex post, czyli og aszanie wyników konkursów 
ofert. Coraz cz ciej pojawiaj  si  takie postulaty, trudne do zrealizowania, eby publicznie pokazywa ,

jaki by  system punktacji, oceny. Ale wiemy, e jest to mo liwe, eby pój  do biura i poprosi  o 

sprawozdanie z posiedze  komisji opiniuj cej. Problem jest wtedy, kiedy nie ma takiej komisji 
opiniuj cej, bo wtedy jest z o enie wniosku i podj cie decyzji bez jakiej  publicznej dyskusji, nawet w 

gronie 10 czy 12 przedstawicieli tych rodowisk. 

W wielu wypowiedziach reprezentantów trzeciego sektora przewija a si  równie  potrzeba, 

aby zasada jawno ci tak e ich samych dotyczy a w sposób pe niejszy ni  obecnie. 

NPP: Generalnie wszyscy czego  oczekujemy od zasady jawno ci ze strony rz dowej czy samorz dowej, 

natomiast niekoniecznie instytucje, które ubiegaj  si  o rodki w celu realizacji takich zada , w ten sam 
sposób patrz  na siebie. Poniewa  jak by my nie patrzyli, s  to jednak nasze wspólne pieni dze, 

przekazywane na realizacj  pewnych celów, przynajmniej w tym obszarze wydatkowania tych rodków 

na realizacj  danego celu powinna by  zachowana zasada jawno ci, czyli przejrzysto ci, sposobu 
wydatkowania tych rodków, jak zosta y osi gni te efekty, dlaczego tak. Bo w tym momencie na dzie

dzisiejszy jest chyba tylko tak, e pytamy si  – urz d marsza kowski, komu dali cie i ile. Na tym si
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ko czy, natomiast niekoniecznie dopytujemy si , no i co z tego, e dali cie, a co oni z tym zrobili? Nie 
mamy mo liwo ci, inne organizacje, trudno im dociec do informacji, w jaki sposób tamta instytucja, 

która dosta a t  subwencj  j  wydatkowa a, jaki jest efekt tych dzia a . Tu jest chyba du y niedosyt. Jest 

jednostronnie traktowana ta zasada. 

* * * 

Podstawowe zasady wspó pracy mi dzy administracj  publiczn  a organizacjami 

pozarz dowymi wymienione w UDPP s  na ogó  rozumiane zgodnie z intencj  ustawodawcy. 

Uczestnicy dyskusji szybko uzgadniali ich definicje i potrafili wskaza  praktyczne przyk ady 

ich wykorzystania. Warto zwróci  uwag  na to, e stron  wyra nie anga uj c  si  w dyskusj

na temat zasad wspó pracy byli przedstawiciele organizacji pozarz dowych, którzy lepiej 

rozumieli te regu y i atwiej by o im przedstawia  przyk ady konkretnych dzia a . Natomiast 

w wypowiedziach reprezentantów administracji rysuje si  pewien dystans. Chocia  istot  tych 

zasad jest wyra one wskazanie na administracj  jako stron , która powinna im si

podporz dkowa  i dba  o ich wdra anie, to przedstawiciele administracji maj  sk onno  do 

uciekania od tej odpowiedzialno ci oraz przerzucania obowi zków wynikaj cych z tych zasad 

przede wszystkim na trzeci sektor. Czasem jest to zasadne - tak jak w przypadku regu y

jawno ci, niekiedy jest to nadinterpretacja - jak odwracanie zasady pomocniczo ci czy 

wykorzystywanie zasady suwerenno ci jako usprawiedliwienia dla bierno ci we wspó pracy z 

organizacjami. Faktem jest równie  do  silne skupienie obu stron na - jak to powiedzia

jeden z rozmówców - aspektach „oko o finansowych”, co sp aszcza i zaw a te zasady (np. 

pomocniczo  wy cznie do pomocy finansowej, jawno  jedynie do kwestii zwi zanych z 

organizowaniem konkursów, a suwerenno  tylko do niezale no ci finansowej). Zg aszane 

problemy zwi zane z urzeczywistnianiem zasad wspó pracy wynikaj  równie  z pewnej 

sztuczno ci w sposobie ich definiowania przez ustawodawc .
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4. Formy wspó pracy administracji publicznej i organizacji 
pozarz dowych

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, nak adaj c na administracj

publiczn  obowi zek wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, wskazuje jednocze nie

podstawowe formy, jakie mo e ona przybiera . Przypomnijmy krótko, o czym jest mowa w 

UDPP ( wiadomie pomijamy w tym momencie podstawow  form  wspó pracy, któr

niew tpliwie jest zlecanie organizacjom przez organy publiczne zada  – tym zagadnieniem 

zajmiemy si  w dalszej cz ci tego rozdzia u):

wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania; 

konsultowanie aktów normatywnych; 

tworzenie zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Katalog form wspó pracy jest oczywi cie tylko przyk adow , otwart  list  proponowan

przez ustawodawc , na której w pewnym stopniu osta o uj te to, co ju  do tej pory 

funkcjonowa o bez ustawy. Nie jest to równie  lista obligatoryjna w tym sensie, e adna ze 

stron bez wzajemnego porozumienia nie musi prowadzi  wszystkich, jednej lub kilku 

konkretnych form wspó pracy. Ponadto wszystkie formy w codziennej praktyce w du ym 

stopniu si  nak adaj  – konsultowanie aktów normatywnych trudno sobie wyobrazi  bez 

wzajemnego konsultowania i informowania o kierunkach dzia alno ci, a tu z kolei trudno si

obej  bez rozmów, wymiany, e-maili, telefonów, wspólnych spotka  czy tworzenia 

zespo ów doradczych i inicjatywnych. 

4.1. Realizacja ustawowych form wspó pracy 

Analizuj c wypowiedzi na temat zapisanych w UDPP form wspó pracy (wzajemne 

informowanie si , konsultowanie aktów normatywnych i tworzenie zespo ów), mo na

stwierdzi , i podstawowe problemy zwi zane z tymi formami wspó pracy odnosz  si  do 

stosunku administracji publicznej do ustawowych form wspó pracy. Oczywi cie, tak e

stosunek organizacji pozarz dowych do form wspó pracy jest cz sto przyczyn  problemów. 

Najistotniejsze problemy zwi zane z realizacj  ustawowych form wspó pracy, wyró nione na 

podstawie w tków pojawiaj cych si  w dyskusji, przedstawia tabela 6 
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Tabela 6. Najistotniejsze problemy zwi zane z realizacj  ustawowych form wspó pracy sygnalizowane 
przez uczestników dyskusji. 

Problemy 
Zwi zane z 

informowaniem 
Zwi zane z 

konsultowaniem 
Zwi zane z tworzeniem 

zespo ów 

Zwi zane ze 
stosunkiem 
administracji 
publicznej do 
kwestii form 
wspó pracy 

 zamkni ty obieg 
informacji  

 nieuaktualniane bazy 
danych o 
organizacjach 

 nieprzygotowanie 
urz dników do 
rozmów z 
organizacjami 

 brak tablic 
informacyjnych 

 brak znajomo ci
ustawy 

 brak konsultacji 
(pomijanie organizacji 
w procesie konsultacji) 

 konsultacje jako 
fakultatywna forma 
wspó pracy 

 brak urz dnika ds. 
organizacji 
pozarz dowych 

 tworzenie zespo ów 
jako fakultatywna 
forma wspó pracy 

 zespo y z o one 
jedynie z urz dników 

Zwi zane z 
stosunkiem 
organizacji 
pozarz dowych 
do kwestii form 
wspó pracy 

 brak dost pu do 
Internetu

 brak inicjatywy 
samych organizacji  

 brak znajomo ci
ustawy 

 „opozycyjno ”          
III sektora 

 uk ady kole e skie

 próby 
wykorzystywania 
zespo ów do 
partykularnych 
Interesów 

Zwi zane z 
czynnikami 
niezale nymi od 
obu stron 

 niezrealizowanie przez 
media bezp atnego 
Informowania 

 2. brak dost pu do 
Internetu

 funkcjonowanie 
zespo ów na zasadach 
obowi zuj cych przed 
uchwaleniem UDPP 

Informowanie jest podstawow  form  wspó pracy, bez której trudno sobie wyobrazi

pozosta e. To w a nie ono ma stanowi  punkt wyj cia dla pozosta ych form. Mo na

stwierdzi , i samo rozwi zanie ustawowe - czyli zawarta w art. 5 UDPP mo liwo

wzajemnego informowania o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w 

celu zharmonizowania tych kierunków - oceniane by o bardzo wysoko przez wi kszo

naszych rozmówców. Równocze nie zarówno przedstawiciele organizacji pozarz dowych, 

jak i administracji publicznej wskazywali na kilka obszarów problemów:

INF:  My l , e pi eczka w zakresie informacji jest po dwóch stronach. U tego, kto szuka i u tego, kto 

udziela informacji. W zakresie szukania informacji my l , e sprawdzaj  si  na poziomie samorz dów 

tzw. informacje bran owe. To znaczy, je eli jestem w jakiej  bran y, to tam jest jaki  system 
komunikacji przyj ty, ja go zwyczajowo przyjmuj  i stosuj  i prawdopodobnie wiem, o co chodzi. 

Gorzej jest, je eli nie jest si  w adnej bran y, bo z systemem przep ywu informacji, tzw. 

ponadbran owej - czyli tak naprawd  o tym, co si  dzieje w ogóle w zakresie wspó pracy danej 
jednostki samorz du terytorialnego ze wszystkimi organizacjami, nie patrz c tylko przez pryzmat 

pomocy spo ecznej, sportu czy zdrowia - to ju  jest troch  gorzej. 

Mo na stwierdzi , e obieg informacji jest w pewien sposób ograniczony. Je eli nawet dobrze 

funkcjonuje przep yw informacji w obr bie jakiej  dziedziny (sportu, pomocy spo ecznej, 

edukacji) na danym obszarze, to nie ma to prze o enia na bardziej ogólny poziom 

komunikacji – czyli konkretnej jednostki terytorialnej i ogó u organizacji pozarz dowych z 

tego rejonu.
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Analizuj c mechanizmy przekazywania informacji, nale y stwierdzi , i  podstawowym 

ród em informacji o dzia alno ci jednostek administracji publicznej oraz o mo liwo ciach

wspó pracy dla organizacji pozarz dowych s  oficjalne strony internetowe.  

URW:  G ówne ród o [informowania] z tego, co pan mówi, macie pa stwo zabezpieczone. Ka dy
zainteresowany mo e zatem uzyska  informacje. Po prostu ka dy zainteresowany mo e sobie wej  na 

stron  i sobie ci gn .

W tym miejscu pojawia si  problem artyku owany w toku wszystkich dyskusji –ograniczenia 

techniczne korzystania z informacji za po rednictwem Internetu przez organizacje nie 

posiadaj ce odpowiedniego sprz tu. Problem ten jest rozwi zywany na ró ne sposoby. 

Wa nie informacje przekazywane s  najcz ciej przez osoby z organizacji maj ce dost p do 

sieci w pracy, przez zaprzyja nione organizacje b d  przez znajomych urz dników:

OPP: Kole anka przesy a wiadomo  dla mnie. I która dziewczyna ma w pracy Internet, to sprawdza. 

Mo e to sprawdzi  raz na tydzie  i informacje przekazuje kole ance. I chcia am powiedzie , e takie 

akurat mam szcz cie, e tak dzia a kole anka, ale wyjecha a na urlop i ju  ta informacja jest 
zachwiana. Na szcz cie kole anka dzwoni do mnie i mnie powiadamia. Ale to jest to, e wiele 

organizacji ma ych nie ma siedziby, mo liwo ci, nie ma telefonów, maj  pieni dze w postaci sk adki 

wydawa  na telefon, eby si  dowiedzie , to gdyby chcia y co  zrobi  i nie mog . Ja mam kontakt z 
ró nymi takimi organizacjami, tak wi c ten przep yw informacji jest bardzo s aby, ale nie z winy tego, 

e kto  jest ma o operatywny. Tylko po prostu brak rodków. 

Jak wida , tego typu przekaz informacji atwo zaburzy . Poruszony w cytowanej wypowiedzi 

i stale przewijaj cy si  w tek wspó pracy na poziomie lokalnym – dotyczy braku rodków

finansowych w organizacjach, co uniemo liwia im prawid owe funkcjonowanie oraz sprawia, 

e kontakt ze stron  rz dow  i samorz dow  jest utrudniony. 

W zdobywaniu informacji przez organizacje pozarz dowe pomocni s  te  cz sto urz dnicy

odpowiedzialni za kontakt z organizacjami. Wa n  rol  w przekazywaniu informacji 

odgrywaj  organizacje infrastrukturalne. Jako jednostki du e i znane maj  zazwyczaj szerszy 

zakres dzia ania oraz bogat  sie  kontaktów formalnych i nieformalnych, które u atwiaj

pozyskiwanie informacji: 

INF: Jest tak, e wszystko z urz du, ale to te  jest takie troch  nieformalne, mo e w tym programie 

wspó pracy si  to znajdzie, e jak jest wa na informacja w Urz dzie Marsza kowskim to ona do nas, do 
regionalnego centrum, zazwyczaj trafia. Tutaj zawsze przez star  przyja  i wspó prac  na pewno. Ale 

wyrobi  si  jakby ten kana , bo w bazie informacyjnej centrum mamy 300 adresów e-mailowych, to jest 

jedno klikni cie, eby to posz o. I tak idzie. Jest te  portal pomorski. Je eli te informacje dosy  szybko 
trafi , to tam id  na ten portal. Ale nie jest to takie spójne. 
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Równie  takie formy informowania jak og oszenia wywieszane na tablicach przez wiele 

organizacji uwa ane by y za niewystarczaj ce. Oprócz ogranicze  sprz towych cz sto w 

naszych dyskusjach pojawia  si problem w istocie martwego zapisu dotycz cego

umo liwiania organizacjom po ytku publicznego nieodp atnego informowania o ich 

dzia alno ci przez publiczn  radiofoni  i telewizj :

INF: […] a propos informowania. Artyku  26 poruszy  tak  kwesti , która jest praktycznie nie 

realizowana. Jednostki radiofonii i telewizji umo liwiaj  organizacjom po ytku publicznego, 
nieodp atne informowanie o dzia alno ci [...]. Tak naprawd  jest to niezrealizowane i to jest problem. 

Trudno ci ze wzajemn  komunikacj  tkwi  w du ym stopniu po stronie samych organizacji 

pozarz dowych, które w nowych technologiach nie widz  mo liwo ci przynajmniej 

cz ciowego rozwi zania trudno ci z przep ywem informacji. Tego typu zarzuty (czego atwo

si  domy le ) formu owane by y g ównie przez przedstawicieli administracji publicznej oraz 

organizacji infrastrukturalnych: 

INF: cznie z sms-ami. Po prostu on my li starymi koleinami, e do niego musi przyj  listowna 

informacja. 

Z wy ej wspomnian  kwesti  powi zany jest problem jednostronno ci procesu 

przekazywania informacji. Cz ste zarzuty wobec przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych dotyczy y powszechnego (zdaniem reprezentantów administracji publicznej) 

problemu nieudzielania urz dom informacji zwrotnej przez organizacje, a co wi cej - 

poczucia, i  to jedynie urz dy (ewentualnie organizacje infrastrukturalne) powinny s u y

informacj  organizacjom pozarz dowym.  Dobrze oddaje ten problem nast puj ca

wypowied :

URG: S [organizacje] rozpuszczone na takiej zasadzie, e nie chc  si  uczy , e nie chc  przyje d a
na takie spotkania, nie interesuje ich to. A potem, jak co  chc , to ”my my nie wiedzieli, to wasza 

rola, eby nam powiedzie ”. Trzeba te  zrozumie , e do urz du nie nale y plakatowanie miasta, czy 

te  jak pani mówi a o tym Internecie to niezupe nie do ko ca, poniewa  og oszenia w Internecie na 
konkursy na zadania s  jedn  z form. Jest forma og oszenia na tablicy og osze  w starostwie, jest 

Internet, bo to jest obowi zkowe, i to nie ma dyskusji, my jeste my zmuszeni i by y gazety. No co 

jeszcze, gdzie indziej urz d mo e publikowa  tego typu rzeczy? A nie ma rodków na to, eby do 85 
organizacji wysy a  zaproszenia, eby brali udzia  w konkursie. Stowarzyszenie jest po to, aby szuka o

rodków i lokalne gazety czyta o, a nu  co  tam jest.  

Jak wida , organizacje nie tylko nie s  aktywne w poszukiwaniu informacji. W wielu 

wypadkach nie s  zainteresowane udzia em w pracach zespo ów konsultacyjnych. 

Tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, cz sto w sposób znacz cy zaburzaj cej wymian

informacji (i ogólnie wspó prac ), czyli „programowej opozycyjno ci” pewnej cz ci



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 67 

organizacji trzeciego sektora wobec przedstawicieli „w adzy”. Dobrze oddaje to 

nast puj cy cytat (wypowiedziany zreszt  przez dzia acza pozarz dowego):

OPP: No tak, ale jeszcze wróc  do tego, e dobrze, e ju  chc  rozmawia . Organizacja 

pozarz dowa z w adz . Ja uwa am, e to nie jest adna aska, e kto  ma rozmawia , organizacja 

pozarz dowa z w adz . To nie jest adna aska. 

Z drugiej strony, kluczowym problemem zwi zanym z kwesti  konsultowania ( ci le

powi zana z kwesti  informowania) jest cz sto niezapraszanie do konsultacji przedstawicieli 

organizacji pozarz dowych zajmuj cych si  problemami spo ecznymi, z którymi aktualnie 

zmaga si  administracja publiczna: 

NPP: No i wtedy, jak Stowarzyszenie [...] si  do nas zg osi o, to ja si  dowiedzia am ze 
zdumieniem, e gmina bra a udzia  w takim programie, który mia  by  skierowany w a nie na lokalne 

partnerstwo. Po prostu oczy wytrzeszczy am i szcz ka mi opad a, jak si  czego  takiego dowiedzia am. I 
zacz am si  dopytywa , na czym to polega o. Okaza o si e gmina robi a jakie  programy, jakie

strategie lokalnego partnerstwa, o czym organizacje w ogóle nie wiedzia y i w ogóle nie by y do tego 

zaproszone. 

S  to oczywi cie, skrajne wypadki braku realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do form 

wspó pracy, niemniej tego typu problemy zg aszane by y przez przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych. 

Problem, na który wskazuj  nawet przedstawiciele administracji publicznej, dotyczy braku 

dostatecznej wiedzy o UDPP urz dników jednostek samorz du terytorialnego oraz dzia aczy

pozarz dowych pracuj cych na poziomie lokalnym. Ta niewiedza utrudnia w a ciwy obieg 

informacji: 

RPS:  Mam nadziej , e urz dnicy w gminach i w powiatach, dostan , dzi ki Departamentowi Po ytku 
Publicznego, troch  wi cej publikacji i sobie w szafkach pochowaj  ju  dostateczn  ilo  [...] i po 

prostu zmieni  mentalno . Bo ja zawsze mówi , jak brak informacji, trzeba przys a  informacje i 

mamy takie kana y. Bo to same organizacje si  powinny nauczy  stosowa  t  ustaw , zna  przede 
wszystkim t  ustaw , bo b d c na spotkaniach z sektorem rz dowym, wielokrotnie stwierdzi em, mimo 

e ustawa jest dla nich stworzona, mo na powiedzie  w 80% oni nie znaj  tej ustawy i zaczynaj  si

ró ne komentarze do tej ustawy. Przeczytajcie najpierw ustaw  o samorz dzie gminy, powiatu, 
województwa i zobaczcie wspólne cechy, co macie, i wtedy stwórzmy program. 

Ignorancja obu stron w odniesieniu do zapisów UDPP utrudnia zatem stworzenie wspólnej 

platformy wspó pracy. Cz sto po prostu brakuje szerokiego forum wymiany informacji 

mi dzy administracj  a organizacjami pozarz dowymi. 
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Wspomniane ju  formy wspó pracy, takie jak konsultowanie aktów normatywnych czy 

tworzenie zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, s ci le powi zane z rocznymi 

programami wspó pracy36.

Mimo e wa na cz  dyskusji dotyczy a tych form wspó pracy, to wi kszo  naszych 

rozmówców raczej nie by a w stanie udzieli  wyczerpuj cych odpowiedzi na temat 

praktycznych zastosowa  zapisów ustawowych o formach wspó pracy. Wi kszo  g osów o 

potrzebie tworzenia zespo ów i konsultowania pochodzi a od przedstawicieli administracji 

publicznej. Co jest znamienne, dotyczy y one raczej powstaj cych b d  te  planowanych 

zespo ów, a nie ju  funkcjonuj cych:

URG:   Poza tym poprzednio mówili my, e na trzech etapach musimy wspó pracowa : planowania, 
realizacji zadania i oceny. Zatem je eli chcemy to robi  w sposób rzetelny, to musimy tworzy  takie 

zespo y. Z powodów oczywistych nikt nie ma monopolu na wiedz  i prawd .

Jak wida  z  przytoczonej wy ej wypowiedzi, sama idea powo ywania zespo ów

konsultacyjnych jest akceptowana (tak e przez innych naszych rozmówców). Na ogó

wskazuje si  na organizacje pozarz dowe jako stron , która d y do utworzenia zespo ów 

konsultacyjnych. W tym wypadku mo na mówi  o pewnym ruchu oddolnym samych 

organizacji, z których najbardziej aktywne staraj  si  wypracowa  wspólne stanowisko, 

przedstawiane pó niej urz dom: 

URG: Ale ja my l , e to nie jest kwestia. Nie musimy wszystkiego formalizowa . Praca w zespo ach 
to jest tak naprawd  praca z tymi, którzy chc  pracowa . Ponad 300 organizacji, aktywnych jest 

kilkana cie, czy kilkadziesi t, z tego pracowa  da si  w kilka, w kilkana cie osób. Natomiast tworzenie 

takiego pierwszego organizacyjnego spotkania, na którym przedstawiamy projekt, projekt ten musi si
sk d  wzi , wi c konsultuje si  projekt, kiedy on powstaje w zespole. Tych najbardziej aktywnych, bo 

to wychodzi tak naprawd  w pracy, je eli si  pracuje od lat, to wiadomo, kto jest najbardziej aktywny. 
Potem ten projekt jest przedstawiany na forum. Tam, sk d jest najwi cej uwag, czyli je li to jest gdzie

tam zawieszone, czy prosimy o uwagi pisemne. Przychodz  uwagi pisemne, je eli jest du o uwag z 

jakiej  organizacji, zapraszamy do zespo u te organizacje, bo to znaczy, e kto  chce pracowa  i 
potem jeszcze raz poddaje si  pod dyskusje ten projekt, jak idzie dalej. Ja tylko mówi , e nie musimy 

wszystkiego zapisywa , e to musi by  zarz dzenie prezydenta, co  tam jeszcze. Trzeba po prostu 

wypracowa  dobry plan. 

Kolejnym przyk adem ilustruj cym du  aktywno , zaanga owanie przedstawicieli trzeciego 

sektora w proces tworzenia zespo ów konsultacyjnych jest nast puj ca wypowied :

INF:  A gdzie jest napisane, e trzeba? e jedn  z form wspó pracy jest konsultowanie, to trzeba 
powo a  zespo y w takim razie, ale to nie jest obligatoryjna forma, ale tak si  zdarzy o. Ale musz

powiedzie , e na terenie województwa by o to wymuszone przez sektor, niestety, i kana ami 

politycznymi to posz o, poniewa  nie by o woli w pocz tkowym okresie. Pan dyrektor nie chcia , mimo 

36 Por.  rozdzia  5.1. 
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konsultacji, przyj  formu y w czenia przedstawicieli organizacji pozarz dowych, przesz o to przez 

komisje, rady, i u yli my lobbingu, i si  zdarzy o.

Wypowied  ta jest o tyle znacz ca, e oprócz w asnych inicjatyw organizacji pokazuje 

dobitnie artyku owany przez naszych rozmówców problem – konsultowanie si  i tworzenie 

zespo ów nie jest obligatoryjn  dla urz dów form  wspó pracy. W zwi zku z tym cz sto

nie dochodzi do tworzenia zespo ów lub proces ten jest utrudniony.

Z tym faktem cz  si  konkretne opinie urz dników na temat konieczno ci powo ywania

zespo ów konsultacyjnych. Zdaniem niektórych do powo ywania tego typ cia  uprawniaj

tylko specjalne okoliczno ci:

GPS:  Bo nie ma potrzeby [powo ywania zespo ów]. No, nie daj Bo e jakiego  nieszcz cia. Typu 

kl ska ywio owa [...]. Bo to wiadomo, e wtedy b dziemy musieli. 

Je eli ju  zespo y konsultacyjne funkcjonuj , to zdaniem przedstawicieli trzeciego sektora nie 

s  samodzielna instancj , ale pewn  „przybudówk ” struktur urz du. Dobrze oddaje to 

nast puj ca wypowied :

INF:  Wydaje mi si , e nie jest to powszechna praktyka, powiem wi cej, e chyba to jest do  unikalna 

praktyka. Tam jest taki zespó , z tym e w a ciwie g ównym jego zadaniem by a konsultacja uchwa y o 
wspó pracy w zakresie dotycz cym problematyki osób niepe nosprawnych. I czy on pó niej kontynuuje 

dzia alno  ca oroczn , to trudno mi powiedzie . Wygl da na to, e niespecjalnie. Jest to taka forma, 

która ci gle chyba poszukuje swojego miejsca [...]. My l , e organizacje l skie po prostu znalaz y
jakiego  partnera w ROPS-ie, my l e trudno jeszcze teraz w 100% okre li , czy takiego w pe nym tego 

s owa znaczeniu, ale na pewno i pani dyrektor, i zespó  ROPS s  bardzo otwarci, ju  w tej chwili – a to 

jest druga kadencja  - do w czania organizacji do tego trybu konsultacyjnego. I z prawdziwego 
zdarzenia to chyba takie zespo y konsultacyjne s  tylko w ramach tych struktur. Z tym e to nie s

nasze, pozarz dowe, tylko to jest do czenie wi kszej ni  zwykle ilo ci ludzi z organizacji do gremiów 

powo anych przez Urz d Marsza kowski.

Z powy sz  kwesti  wi e si zagadnienie osobistych znajomo ci, uk adów personalnych,

które wp ywaj  na charakter konsultacji. Wi kszo  naszych rozmówców podkre la a, e tak 

naprawd  tego typu relacje  u atwiaj  realizacj  poszczególnych form wspó pracy: 

INF: Wcale nie by bym przekonany. Tu pewne personalne uk ady pozwoli y na to i personalne 
zrozumienie, by o atwe wej cie. 

Takie niesformalizowane relacje pozwalaj  na efektywniejsz  wspó prac  oraz umo liwiaj

szybsz  realizacj  danego celu: 

RPS: Najcz ciej powo ywane zespo y konsultacyjne – to zespó , który ocenia wnioski grantowe, [...]
w tym zespole s  przedstawiciele organizacji, którzy sami maj  mo liwo  decydowania o podziale 
rodków, ale tak e na jawno , na konkurencyjno  na to, e [...] no w a nie, e nie tylko sami sobie 

[...] Ka dy, kto ma jaki  pomys , zawsze do nas to zg asza i najcz ciej s  potem ujmowane [...] nie 
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mówi , e wszystko, bo to jest niewykonalne, ale tak. Natomiast [...] nie s  to jakie  formalne cia a
powo ane, zaklepane papierem, bardziej na zasadzie nieformalnej grupy doradczej to si  tworzy. 

Z drugiej strony, motywacja przedstawicieli wielu organizacji do uczestnictwa w cia ach

konsultacyjnych jest koniunkturalna. Organizacje w czaj  si  w prac  zespo ów w celu 

uzyskania dla siebie profitów. Dobrze oddaje to nast puj cy cytat: 

URG: Na pocz tku by am bardzo naiwna, i zaraz na pocz tku, kiedy zacz am prac , próbowa am 
stworzy  co  takiego jak rada organizacji. I, niestety, z przykro ci  mówi , ja musia am sama to 

rozwi za . Po miesi cu. Wesz a grupa 5 osób, które mia y w a nie to wielkie do wiadczenie 

kilkunastoletnie, ja my la am e b d  to osoby pomocne, które pomog  mi wypracowa  punkty 
pierwszego programu wspó pracy. Niestety, okaza o si e ci ludzie my leli, e po prostu b dzie to 

trampolina. To byli ró ni ludzie, mieli ró ne do wiadczenia samorz dowe, i s dzili, e wyp yn  na tej 

radzie. Nie by o to przedstawicielstwo organizacji, tylko by  to sposób, [...] wykreowania siebie. I 
zrezygnowa am z tej wspó pracy. By a to dla mnie wieka pora ka, wydawa o mi si , e b dziemy 

razem wspó pracowa , okaza o si e nie. 

Zespo y konsultacyjne maj  by  cia ami, w których sk ad wchodz  przedstawiciele zarówno 

administracji publicznej, jak i trzeciego sektora. Jak si  okazuje, nie zawsze tak jest, a w sk ad

zespo ów wchodz  jedynie reprezentanci jednostek samorz du terytorialnego. Przytoczony 

ni ej cytat pokazuje zalety zró nicowania tego sk adu:

KOO:  Ale to nie po to, eby usuwa  kraw niki, po prostu. Tylko po to, eby ju  opiniowa  pewne 
podj te uchwa y. Ja si   np. nie spotka em z czym  innym jak dzia alno  spo ecznej rady. I uwa am w 

[...]  jest bardzo dobrze, dlatego e  rada jest spoza pracowników urz du S  takie powiaty, mam 
kontakt tutaj na terenie, eby gola sobie nikt nie strzeli , to sobie powo ali pracowników. 

Analizuj c wypowiedzi dotycz ce celów, do jakich powo ywane s  rady i zespo y

konsultacyjne, mo na stwierdzi , i  cz sto s  to cia a powo ywane spontanicznie, w celu 

rozwi zania zaistnia ego problemu:

URG:  To nie s  sta e zespo y, bo nie ma takiej potrzeby, eby sta e by y powo ywane. To 

jest na okoliczno  jakiego  problemu, zadania, zlecenia. 

W takich wypadkach s  to cz sto inicjatywy oddolne, które po realizacji danego celu s

rozwi zywane. Cechami powstaj cych zespo ów konsultacyjnych s  wi c akcyjno  oraz 

nietrwa o :

RAG:  I tutaj u nas, e u nas ta inicjatywa powo ania zespo u do 
rozwi zywania jakiego  problemu jest zawsze oddolna. Bardzo cz sto radni wychodz  w a nie z 

takim pomys em, e jest zadanie czy problem i prosimy o powo anie takiego to a takiego zespo u do 

rozwi zania tego problemu. Problem znika - zespó  si  rozwi zuje.
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Pewna trudno  w ocenie funkcjonowania zespo ów konsultacyjnych po wej ciu w ycie

UDPP wynika z faktu, i  - podobnie jak w wypadku rocznych programów wspó pracy - 

te formy wspó pracy dopiero zaczynaj  powstawa , a na ocen  ich efektów, zdaniem 

naszych rozmówców, trzeba jeszcze poczeka :

URP: W a nie ta osoba mówi, e mo emy tworzy  te zespo y konsultacyjne i my praktycznie e my si

zabrali za ten program wspó pracy i stwierdzi am, e jest za pó no eby stworzy  taki zespó
konsultacyjny, ale my l , e w przysz ym roku b dziemy mieli du o wygodniej tworzy  program 

wspó pracy np. na rok 2006. Chodzi mi to ca y czas po g owie, e jednak b dzie lepiej, bo to forum w 

Internecie czy programy wspó pracy [to jednak nie przynosi o adnych efektów?]

Dodatkow  trudno  stanowi fakt, i  odpowiadaj c na pytanie dotycz ce zespo ów 

konsultacyjnych powo ywanych zgodnie z UDPP, podawano wcze niejsze przyk ady (sprzed 

wej cia w ycie ustawy)  powo ywania cia  opiniuj cych oraz zespo ów konsultacyjnych: 

INF: Do czasu reformy administracji [...], takie zespo y by y w wielu gminach tworzone, to by y zespo y
robocze. Ja w pierwszym takim zespole bra em udzia  w 1994 roku. Najpierw by a ankieta wys ana do 

350 organizacji z ówczesnej gminy [...] z pytaniem, czy oni korzystaj  z pieni dzy publicznych na 

zadania, które im si  wydaj , e mog  by  zadaniami publicznymi. Okaza o si , e przewa aj ca
wi kszo  nie wie, e mo e, wi c ci, którzy odpowiedzieli na ankiety, zostali zaproszeni na oko o 120-

osobowe spotkanie, gdzie w 11 zespo ach wypracowali podstawowe obszary problematyczne, je li

chodzi o wspó prac  z w adz  publiczn .
Zosta  powo any, wybrany, taki zespó  delegatów i ci delegaci weszli do zespo u roboczego, który by

powo any przez prezydenta, do którego weszli urz dnicy i radni. 

Tego typu przyk ady dotyczy y o rodków miejskich, gdzie tradycje wspó pracy mi dzy

trzecim sektorem a administracj  publiczn  s  d ugoletnie i stosunkowo bogate (Gda sk,

Kraków, Warszawa, Wroc aw)37.

W wielu wypadkach ci gle funkcjonuj  zespo y, które zosta y powo ane przed wej ciem 

UDPP:

RPS: Wojewódzka komisja dialogu spo ecznego. Rozwi zywanie problemów, we wszystkich obszarach 
ycia spo ecznego. A wi c: bezrobocie, ochrona zdrowia, pomoc spo eczna. Wszystko, co dotyczy ycia 

spo ecznego. W sk ad wojewódzkiej komisji dialogu spo ecznego wchodz   przedstawiciele organizacji 

pozarz dowych i przedstawiciele samorz du administracji rz dowej. Jest to grono osób, które analizuje 
zagro enia, skutki, wypracowuje stanowiska w kwestii rozwi zywania tych nagl cych problemów. Rada 

do spraw rodziny - sama nazwa wskazuje obszar, w którym cz onkowie tej e rady dzia aj  przy 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. A wi c: analiza problemów zwi zanych z sytuacj
dziecka, rodziny, dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa. Ta rada mo e wyst powa  z wnioskiem 

do wojewody o podj cie okre lonych dzia a . Opiniuje niektóre akty prawne, wnioskuje o wszcz cie

post powania legislacyjnego w zakresie zmian przepisów prawa. No i trzeci zespó , który wymieni am,
to rady programowe [których zadaniem jest] ocena bie cej sytuacji, kierunków dzia a  organizacjach, 

skuteczno ci podejmowania tych e dzia a  i wskazywanie na mo liwo  podpierania si  okre lonymi 

przepisami prawa, w celu lepszego dzia ania. W tych zespo ach, które wymieni am i organizacje, które 

37 Por. J. Boczo , Trzeci sektor Gda sku wobec administracji publicznej w latach 1994-2003: od entuzjazmu do systemu 

wspó pracy, w: M. Rymsza (red.), op. cit., s. 94–114. 
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powo uj  te rady pracuj  ci, którzy maj  olbrzymi baga  do wiadcze  w organizowaniu takich form 
pracy. W zwi zku z czym s  to organizacje pr ne, nie raczkuj  w obszarze swoich dzia a .

Tak wi c powo ane wcze niej zespo y dzia aj  na starych zasadach, a sama ustawa niczego 

nie zmienia w ich funkcjonowaniu. Okazuje si  zatem, e zapis dotycz cy tworzenia 

zespo ów konsultacyjnych w a ciwie nie zmienia dotychczasowej sytuacji: w o rodkach, w 

których s  dobre tradycje wspó pracy takie zespo y funkcjonuj  od dawna, tam natomiast 

gdzie wcze niej ta forma wspó pracy nie by a realizowana takich zespo ów nie ma lub 

dopiero s  tworzone.

KOMENTARZ PRAWNY

Informowanie, konsultowanie, zespo y doradcze 

Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wspó praca organów administracji publicznych i organizacji pozarz dowych 
mo e polega  m.in. na wzajemnym informowaniu si  o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu 
zharmonizowania tych kierunków. W art. 5 ust. 1 pkt. 3 z kolei mowa jest o konsultowaniu projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej organizacji. W uzasadnieniu do projektu ustawy 
znalaz  si  zapis: „Szczególnie wa ne jest okre lenie – jako jednej z form wspó pracy mi dzy organami administracji 
publicznej a organizacjami pozarz dowymi i konsultowania polityki pa stwa, rz du i samorz du terytorialnego w 
obszarach o szczególnym nasileniu aktywno ci organizacji pozarz dowych

1
”. W zakresie wspó pracy po uwag  bierze 

si  tak e mo liwo  tworzenia wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym
2
.

Nale y podkre li , e ustawowe wyliczenie form wspó pracy ma charakter przyk adowy, a katalog ten nie jest zamkni ty. 
Nie mo na te  mówi  o obowi zku wspó pracowania we wszystkich formach wymienionych w art. 5 ust. 1, poniewa
decyduj  o tym sami partnerzy. Bez wzgl du na form  wspó pracy, ma ona si  odbywa  zgodnie z zasad
pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci. Jak wskazuje 
praktyka, do dobrze skonstruowanych przepisów w tym zakresie, które daj  partnerom swobod  dzia ania i 
szerokie spektrum wyboru, konieczna jest tylko kultura wspó pracy i wiadomo  mo liwo ci, jakie daje prawo 
de lege lata.

Korzystanie z publicznej radiofonii i telewizji.  

Przepisy ustawy daj  organizacjom maj cym status po ytku publicznego (a wi c zaw onej grupie podmiotów)  
mo liwo  nieodp atnego informowania o swojej dzia alno ci w publicznych mediach. Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

3
: „Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzaj  organizacjom po ytku

publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, 
mo liwo  nieodp atnego informowania o prowadzonej przez te organizacje dzia alno ci nieodp atnej.” Ponadto w ust. 3 
cytowanego przepisu mowa jest o tym, e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, 
tryb post powania zwi zanego z nieodp atnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje po ytku publicznego 
dzia alno ci nieodp atnej, uwzgl dniaj c potrzeby tych organizacji oraz obowi zki jednostek publicznej radiofonii i 
telewizji. 

Jak dot d Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  zaj a w tej sprawie jedynie stanowisko. Otó  w zwi zku z mo liwo ci
przekazywania jednego procenta nale nego podatku, KRRiTV zwróci a si  do nadawców o upowszechnianie wiedzy na 
ten temat oraz wystosowa a pro b  do jednostek radiofonii i telewizji publicznej o uwzgl dnianie w programach 
emitowanych audycji informacji o dzia alno ci organizacji po ytku publicznego, w tym o mo liwych sposobach ich 
finansowania. 

W swoim stanowisku Rada podkre li a, e rola mediów w dziedzinie kszta towania postaw obywatelskich jest niezwykle 
wa na i z tego powodu zarz dzanie rodkami masowego przekazu musi mie  na wzgl dzie przekaz informacji na temat 
ró nych form wsparcia dla inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym i kulturalnym

4
. Poniewa  stanowisko to 

Rada wyda o 18 stycznia 2005 r. trudno oceni , czy w zasadniczy sposób zmieni ono dotychczasowy stan rzeczy. Nie 
zmienia to jednak faktu, i  przepisów wykonawczych dotychczas nie wydano i w zwi zku z tym organizacje nie 
b d  mog y w pe ni egzekwowa  swoich uprawnie .

1
 Uzasadnienie do projektu ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie, Druk Sejmowy nr 263, Sejm IV Kadencji, s. 21-

22.
2
 Art. 5 ust. 1  pkt 4 Ustawy o po ytku publicznym i wolontariacie.

3
 Dz U nr 101, poz. 1114 (tekst jednolity).

4
 Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie upowszechniania przez nadawców informacji

dotycz cych organizacji po ytku publicznego.
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* * *

Proponowane w UDPP formy wspó pracy (wzajemne informowanie si , konsultowanie i 

tworzenie zespo ów) oceniane by y bardzo wysoko przez naszych rozmówców. 

Równoczesnie wskazywano ograniczenia tych zapisów i ich realizacji. Podstawowy problem 

to fakt, i  s  to nieobligatoryjne formy wspó pracy w zwi zku z czym s  jedynie martwym 

zapisem, nie realizowanym przez administracj  publiczn . Ponadto w wypadku tworzenia 

zespo ów konsultacyjnych trudno mówi  o jasno ci tego zapisu oraz o jego innowacyjno ci. 

Jest on do  m tny, ogólny i zarazem oczywisty, w zwi zku z tym nie atwo oceni , czy 

przyczynia si  do poszerzenia wspó pracy mi dzy administracj  publiczn  a trzecim 

sektorem, czy te  nie. Analizuj c wypowiedzi przedstawicielu obu stron, mo na stwierdzi ,

e obecnie UDPP nie pobudza do powstawania nowych zespo ów, a tam, gdzie takie zespo y

ju  funkcjonuj  jest to efektem wcze niejszej praktyki. 

4.2. Zlecanie zada  publicznych 

Istotn  form  wspó pracy administracji publicznej z trzecim sektorem jest zlecanie (czyli 

powierzanie lub wspieranie) zada  organizacjom pozarz dowym. Zgodnie z art. 11 UDPP 

wspieranie oraz powierzanie odbywa si  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W 

uzasadnieniu projektu UDPP zawarte by o za o enie, i  „regulacja, uwzgl dniaj c

obowi zuj ce przepisy prawne, przyczyni si  do ujednolicenia procedur zawartych w innych 

aktach prawnych, np. w Ustawie o finansach publicznych”38. W trakcie prowadzonych bada

starali my si  poszukiwa  odpowiedzi na pytanie, czy to za o enie zostaje spe nione i jakie 

wi  si  z tym problemy. 

Na wst pie trzeba stwierdzi , i  konkursy jako forma wyboru realizatora danego projektu, 

stosowane s  we wszystkich badanych przez nas województwach.  

Analizuj c zebrany materia  badawczy, mo na wyró ni  kilka podstawowych dziedzin, wokó

których ogniskowa a si  dyskusja. Podobnie jak w poprzednich cz ciach raportu, 

przedstawimy to zagadnienie zarówno z perspektywy organizacji pozarz dowych, jak i 

administracji publicznej. Podstawowe w tki zosta y zebrane w tabeli7. 

38 Druk Sejmowy nr  263, Sejm IV kadencji, Uzasadnienie.
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Tabela 7. Najistotniejsze problemy zwi zane z mechanizmem zlecania zada  organizacjom 
pozarz dowym przez jednostki administracji publicznej sygnalizowane przez uczestników dyskusji. 

Problemy 
Zwi zane ze zlecaniem 

zada

Zwi zane
z przeprowadzaniem 

konkursów 

Zwi zane z inicjatywami 
w asnymi organizacji 

Zwi zane
z funkcjonowaniem 
administracji 
publicznej 

 brak powi zania zlece
z rocznym programem 

 brak powi zania zlece
z rokiem bud etowym 

 preferowanie przez 
administracj  publiczn
podmiotów sobie 
podleg ych 

 w wypadku zlecania 
zada  organizacjom 
preferowanie przez 
administracj  publiczn
organizacji po ytku 
publicznego 

 brak informacji o wynikach, 
uzasadnie  decyzji 

 zbyt pó ne informowanie o 
planowanych konkursach 

 sk ad komisji konkursowych 

 brak progów kwotowych 

 niejasne kryteria konkursów 

 pozamerytoryczne kryteria 
wyboru (wed ug Klucza, 
znajomo ci)

 zbytnia biurokratyzacja 

ró ne priorytety 
administracji publicznej i 
organizacji 

 brak zainteresowania  
projektami sk adanymi 
przez organizacje 

 niech  do zmian 
preferowanie rozwi za
ju  istniej cych 

 ograniczenia 
bud etowe 

Zwi zane
z funkcjonowaniem 
organizacji 
pozarz dowych 

 wysokie koszty w asne 
przy realizacji zlece
(np. prowadzenie 
subkonta) 

 brak dostatecznego 
wk adu w asnego 

 brak zainteresowania 
konkursami 

 nieumiej tno  pisania 
wniosków  

 nieznajomo  UDPP 

 ma a oryginalno
zg aszanych 
projektów; 

Zwi zane
z relacjami 
wewn trz
III sektora 

 konkurencja i 
rywalizacja mi dzy 
organizacjom 

 przewaga silnych i 
du ych organizacji 

 przejmowanie 
inicjatywy przez inne 
podmioty w wyniku 
konkursu 

Zwi zane
z czynnikami 
niezale nymi  
od obu stron 

 przesuni cie terminu 
wej cia w ycie nowych 
regu  zlecania zada
organizacji; 

 niespójno  UDPP z 
innymi ustawami 

 trudno  powi zania 
konkursów z bud etami 
jednostek samorz dowych 
oraz z programami 
wspó pracy 

 trudno  powi zania 
inicjatyw z bud etami
jednostek 
samorz dowych oraz 
z programami 
wspó pracy 

Bior cy udzia  w dyskusji przedstawiciele wi kszo ci jednostek administracji publicznej 

deklarowali stosowanie trybu konkursowego (cho  cz sto na zasadach innych ni  UDPP czyli 

na podstawie Ustawy o pomocy spo ecznej lub Ustawy o finansach publicznych). Tego typu 

sytuacja wyst puje szczególnie cz sto przy realizacji zada  z obszaru pomocy spo ecznej:

URW: Pewne zapisy s  identyczne w jednej i drugiej ustawie. Jakby teraz to przeszkadza. Powinni my 

korzysta  z jednej ustawy, wszyscy realizuj c swe zadania, czy to ekologia, czy pomoc spo eczna. 

Niestety, podejrzewam, e i organizacje realizuj ce zadania ekologiczne, czy pomocy spo ecznej, 
zupe nie dzia aj  w oparciu o inne ustawy i nie do ko ca [...] i urz dnicy, i dzia aj cy w samorz dach, 

mog  dzia a  w oparciu o ustaw  ekologiczn . Niekoniecznie o UDPP. 

Tak wi c okazuje si , e wp yw UDPP (jako aktu ujednolicaj cego kwesti  zlece ) jest w 

du ym stopniu ograniczony, gdy  poszczególne jednostki korzystaj  z ró nych ustaw 

dotycz cych zlecania zada . Cz sto dane organy administracji publicznej na w asny u ytek

wprowadzaj  wr cz swoist  gradacj  wa no ci poszczególnych ustaw: 



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 75 

URG: Musimy powiedzie  sobie, e ustawa o po ytku publicznym jest druga w kolejno ci. W pierwszej 
kolejno ci mamy np. ustaw  o pomocy spo ecznej i tam, przy rozporz dzeniach, s  zawarte zasady 

organizowania konkursów i s  konkursy organizowane na zasadach pomocy spo ecznej, nie na 

zasadzie UDPP. 

Podobnie jak w wypadku innych form wspó pracy, tak e organizowanie konkursów na 

zasadach UDPP w wi kszo ci przypadków dopiero si  rozpoczyna lub jest planowane:  

RPS: Tak, w trybie ustawy. Konkurs jest podpisany przez radców prawnych, jako obowi zuj cy. 
Czekamy tylko, jak w styczniu damy go radnym do sejmiku i to pójdzie, jako og oszenie do prasy. 

Poszczególne departamenty te  si  przygotowuj  na podstawie tego wzorcowego [...]tam swoje 

priorytety wpisuj  (edukacja, integracja, zdrowie), te  si  przygotowuj . My b dziemy od tej pory 
wszystko robili na zasadzie konkursowej. 

Jednym z wa niejszych artyku owanych problemów jest kwestia s abego powi zania 

konkursów zarówno z rocznymi programami wspó pracy, jak i z wymogami stawianymi 

przez rok bud etowy. Dobrze oddaje to nast puj cy cytat: 

RAM:  W tym roku to jest tak to wszystko po czerwcu. Do czerwca wszystkie samorz dy np. broni y si
jeszcze starymi zapisami. W przypadku urz du marsza kowskiego równie  do czerwca by a taka 

procedura. Urz d miasta od czerwca programuje i zleca, np. z punktu widzenia tej nowej ustawy. Ja 

widz  inny problem w tej ca ej procedurze konkursowej. W tej chwili programy roczne i powi zania ich 
z bud etem i tryb konkursowy powoduje, e realizacj  cz ci zada  de facto rozpoczyna  mo na w 

trakcie roku bud etowego. Bo niewiele samorz dów chce zaci ga  zobowi zanie na prowizoriach 

bud etowych. W efekcie to jest du y mankament, e np. w najgorszym przypadku ca y pierwszy kwarta
jest pusty, bo do 31 marca mo e si  okaza , e samorz dowi si  nie uda przyj  bud etu i nie zaci gnie

adnego zobowi zania. Co oczywi cie jest smutne [gdy  powoduje] strat  realizacji tego zadania 

publicznego. 

Brak zsynchronizowania trzech elementów (czyli rocznego programu wspó pracy, 

konieczno ci realizacji zada  w roku bud etowym oraz trybu konkursowego) powoduje 

ba agan uniemo liwiaj cy realizacj  projektów w odpowiednim terminie. Tak wi c

powi zanie konkursów z bud etem (podobnie zreszt  jak i z programami wspó pracy39)

jest niewystarczaj ce. Kolejna kwestia, która zosta a uj ta w powy szym cytacie (i która 

powraca a w innych wypowiedziach) wi e si  z opó nieniem terminu wej cia w ycie

nowych regu  zlecania zada  organizacjom pozarz dowym. By  to czynnik, który ograniczy

mo liwo ci realizacji za o e  UDPP. Jako uci liwo  wskazywana by a równie  zbytnia 

biurokratyzacja procesu zlecania zada  publicznych.

NPP: A znowu inne organizacje mówi : jak ja mam wype nia  ten ca y formularz, oddawa  wszystkie 

sprawozdania, potwierdzone, z piecz tkami, za zgodno  z orygina em itd., itp. Po to, eby dosta  1000 

z ? To ja dzi kuj .

39 Zob. podrozdzia  5.1 
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W wielu wypadkach (zw aszcza gdy w gr  wchodzi stosunkowo niewielka dotacja) 

konieczno  brania udzia u w konkursie oraz zwi zane z tym formalno ci odstraszaj  i 

zniech caj  organizacje do tej formy wspó pracy. Realizacja zada  zleconych wi e si  z 

prowadzeniem subkonta, co oceniane jest przez przedstawicieli organizacji jako 

niedogodno  finansowa i techniczna. W zwi zku z tym cz ci organizacji po prostu nie 

sta  na wspó prac  z administracj  publiczn . Generuje to podzia y wewn trz trzeciego 

sektora na organizacje wspó pracuj ce z samorz dem i takie, które nie mog  sobie na ni

pozwoli :

NPP:  Efektem tego jest to, e jest pewna pula organizacji, która jest na tyle wydolna finansowo, e

mo e sobie na to pozwoli  w imi  zasady, e bogatemu jest atwiej oszcz dzi , bogaty si  lepiej bogaci. 

Nast puje przepa .

Organizacje dostrzegaj , e w wielu wypadkach z powodu ma ego wk adu w asnego nie s

traktowane jako atrakcyjny zleceniobiorca przez jednostki samorz dowe. Tak wi c to 

podmioty podleg e administracji publicznej s  preferowane. Oprócz mo liwo ci 

finansowych (zazwyczaj lepszych od tych posiadanych przez organizacje) tego typu jednostki 

podlegaj  bezpo rednio  urz dom, a przez to s atwiejsze do kontrolowania: 

INF: Tak, ale [...] to ustawa poza organizacjami stanowi inne podmioty. To jest 
ciekawy pomys , bo nie oszukujmy si , atrakcyjniejszym odbiorc  takiego zlecenia ni  organizacja 

pozarz dowa,( która mo e si  wydawa  np. ma o stabilna, czy inaczej, jest nieznana zleceniodawcy) s

np. jednostki podleg e administracji, które maj  w asne dochody. 

Oprócz mo liwo ci bezpo redniej kontroli tych podmiotów przez administracj  publiczn

urz dnicy wyra ali opini , i  organizacje pozarz dowe cz sto s  nietrwa ymi cia ami, a przez 

to mniej wiarygodnymi jako potencjalni zleceniobiorcy ni  podmioty bezpo rednio im 

podleg e. Dobrze oddaje to nast puj cy fragment dyskusji: 

RAG:  Niewiele osób nas tutaj jest. Natomiast uczestnicz c w spotkaniu[...] na 
temat ustawy, zupe nie niedawno, zauwa y am u nas taki niepokój i wr cz obaw  o rozliczenia, kto 

b dzie kontrolowa , jak si  rozliczy [...]. Wi c rozliczenia i w ogóle tutaj te wszystkie czynno ci budz

taki niepokój organizacji i niektórzy maj  z tym k opot. Bo zdarza o si  i tak, e organizacja pobra a
pieni dze, a zanim si  rozliczy a, to si  rozwi za a. Tak, s  to fakty. 

URG: Tak, jest to ryzyko, oczywi cie.

RAG1: Jest to ryzyko, czy ludzie, którzy po raz pierwszy korzystaj  z dotacji, sprawdz  si  w tym 
zadaniu. I tu widzia am wielki niepokój: A kto b dzie kontrolowa ? A co mo e ten kontroluj cy? A do 

czego musi mie  dost p? 

NPP: Ale, z drugiej strony, je eli organizacja powsta a pó  roku temu czy rok temu, to ta organizacja 

nigdy nie dostanie pieni dzy, prawda? Bo co ona przez pó  roku albo rok... 
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Ponadto administracja publiczna cz sto woli zleca  zadania podleg ym sobie jednostkom ni

organizacjom pozarz dowym, gdy  w ten sposób zapewnia utrzymanie miejsc pracy dla osób 

pracuj cych w danej jednostce: 

NPP: Akurat z pomoc  spo eczn  mam mniej do czynienia, bo z bud etu z miasta i z gminy 
nie korzysta em. Przedtem próbowa em. Tam jest taka kolejka innych, e po prostu skoro ja sobie daj

rad  z tym PFRON-em to po prostu staram si . Ale odczuwam tak  spraw . Jak by zadania, oferty, tak jak 
pani tu s ysza em ma ofert  na pomoc spo eczn , je eliby pan chcia  przekaza  do ró nych organizacji, to 

pan mo e to zrobi . Tu jest problem, bo nieraz jest lepiej nie oddawa  a utrzyma  swój sto eczek. W tym 

sensie. Ja to wyczuwam w [...]. W [...] te  jest tak, e tam jest ju  stara kadra i oni bardzo by si  bronili, 
jak trzeba by by o da  organizacjom takie zadanie, które oni w tej chwili robi . Maj  zatrudnione tam te 

opiekunki [...]. Bo tylko troszk  zburzy t  struktur .

Kolejny zarzut formu owany w trakcie dyskusji przez przedstawicieli trzeciego sektora  

wobec kryteriów stosowanych przez instytucje zlecaj ce zadania dotyczy preferowania tych 

organizacji pozarz dowych, które maj  status organizacji po ytku publicznego.

Przedstawiciel organizacji infrastrukturalnej tak wyja nia t  kwesti  reprezentantowi 

Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej:

INF: Ale to, co pan mówi nie przek ada si  na przywileje adne. My my wi zali z tym jakie  nadzieje. Nie 
ma adnych przywilejów. Pa stwo musz  tak samo traktowa  organizacj , która statusu po ytku

publicznego nie posiada i t , która ten status posiada. 

Z drugiej strony, przedstawiciele administracji publicznej wskazywali na fakt ma ego 

zainteresowania organizacji pozarz dowych konkursami organizowanymi przez 

jednostki administracji:

URW: Organizacji pozarz dowych stricte by o ma o w tym roku, szczerze przyznam, wi kszo  to 

by y jednostki samorz dowe. 

Du ym utrudnieniem w odniesieniu do form wspó pracy jest poziom merytoryczny oraz 

wiadomo  organizacji pozarz dowych. Niestety, w wielu wypadkach, organizacje s

ma o aktywne, nie maj  dostatecznej wiedzy na temat UDPP, a cz sto nie korzystaj  z 

mo liwo ci szkoleniowych oferowanych przez organizacje infrastrukturalne oraz 

administracj  publiczn :

INF:  Dok adnie. Z tym najcz ciej si  spotykamy [...]. Nie czuj  si  na sile, poniewa , eby jedna 

organizacja nauczy a si   pisa  taki projekt, to jest naprawd  mnóstwo szkole , mnóstwo czasu i 

ci kiej pracy. Bardzo cz sto ma e organizacje same si  zniech caj .

Oczywi cie, tak e przedstawiciele administracji publicznej w trakcie dyskusji wykazywali si

brakiem znajomo ci UDPP w odniesieniu do form wspó pracy, jednak trzeba stwierdzi , e w 

przewa aj cej mierze to dzia acze trzeciego sektora ujawniali ignorancj  w analizowanej 
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przez nas kwestii. Ponadto organizacje pozarz dowe w tworzonych przez siebie 

projektach nie dostosowuj  bud etu do realnych mo liwo ci, jakimi dysponuj

instytucje zlecaj ce zadanie:

URW:  Wspó praca z organizacjami w ramach ustalania tego typu projektów polega na tym, e je eli

masz wielki dramat, bo rzeczywi cie organizacje maj  cz sto tak  technik , pisz  jeden wielki projekt i 
kombinuj  wsz dzie. No, s uchajcie, zwariowali cie? Jak tu jest 30 tys. czy 300 tys. z  do podzia u, to 

zastanówcie si , jak wy macie za 180, to albo ja jestem nienormalna, jak za tym id , albo zrób z tego 

taki element projektu, e on daje szans , e nawet jakby si  nie pojawi o inne ród o finansowania, to 
co  z tego zrobisz. I w zwi zku z tym my my wyedukowa y te nasze organizacje, które np. wyci gaj  z 

bezdomno ci, e grant na 200 tys. z  to jest w ogóle nierealny. Natomiast jak grant jest na noclegowni ,

gdzie to jest z pap  i z tym co oni sami zrobi  i oszacuj  na 4 tys, to ja mam wyobra enie, e jak ja dam 
500 z  mniej, to jednak b dzie realizacja, a to im zapewni to, to i tamto. Wi c samo stworzenie tych 

rzeczy na papierze i programów, niczego nie prze o y dla organizacji. B d  mia y tak, jak pani mówi a

o szkolnych klubach sportowych, e one w ogóle nie wiedzia y, o co nam chodzi, poniewa  kwoty, nawet 
które my przekazujemy, s  niewspó mierne do tego, co one maj  wykona .

Okazuje si  zatem, e mimo, i  organizacje pozarz dowe - korzystaj ce z nieodp atnej pracy 

wolontariuszy oraz swych cz onków - powinny by  pod wzgl dem cenowym konkurencyjne 

wobec podmiotów komercyjnych, to cz sto w konkursach przedstawiaj  dro sze oferty ni

inne podmioty: 

PCP2: Po rozeznaniu, e organizacje daj  cen  tak  wysok , uznali my e jest to dla nas nie do 
przyj cia dlatego chocia by, e bud et nam nie zezwala  na zaspokojenie tych potrzeb. I wtedy 

mówili my, e idziemy w komercyjn  form  ze wzgl du na fakt, e liczymy na oszcz dno ci.

[Organizacje] mimo wszystko nie wzi y pod uwag  tej sugestii. 

Ponadto, na co zwracali wielokrotnie uwag  przedstawiciele administracji publicznej (czyli 

organów zlecaj cych realizacj  zada ), wiele organizacji pozarz dowych nie jest w stanie 

przygotowa  wniosków poprawnych pod wzgl dem formalnym. Brak zgodno ci

wniosków z wymogami formalnymi jest przyczyn  odrzucania wielu ofert, które pod 

wzgl dem innych kryteriów mo na by uzna  za w a ciwe:

RAM: Wi c ta strona nawet formalna to ju  mo e dokona  rzeczywi cie przesiewu. My, jako urz dnicy
nie mamy za bardzo wyj cia. Jest z o ona oferta i pierwsza ocena jest pod wzgl dem formalnoprawnym. 

I ju  na tym etapie, niezale nie od tego, e oczy mog  si mia  do zadania, które jest proponowane, to, 

jak to si  mówi, wi ty Bo e nie pomo e.

Wskazywan  w dyskusjach s abo ci  organizacji pozarz dowych jest niezdolno  do 

wspólnego (w ramach trzeciego sektora) dzia ania w celu uzyskania konkretnego zlecenia. W

trakcie konkursów organizacje raczej konkuruj  ze sob  ni  wspó dzia aj :

INF:  Przecie  to nie jest przetarg, gdzie wygrywa jedna oferta, ale to mo e by  zespó  organizacji na to 

samo zadanie.



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 79 

Oczywi cie, w sytuacji, kiedy uzyskanie danego zlecenia stanowi „by  albo nie by ” dla 

organizacji, trudno jest o tworzenie platformy wspó pracy z potencjalnymi konkurentami. 

Jednak (na co wskazuje przytoczona wy ej wypowied ) dopiero wspó praca z innymi 

organizacjami daje mo liwo  uzyskania zlecenia, którego pojedyncza organizacja nie jest w 

stanie si  podj . To wi e si  z kolejn  kwesti : przedstawiciele trzeciego sektora 

krytykowali obowi zek wnoszenia wk adu w asnego do realizowanych zada . Tego typu 

rozwi zanie, zdaniem wielu rozmówców, jest niekorzystne dla ma ych organizacji, które nie 

posiadaj  dostatecznych rodków:

INF:  Niektórzy prawodawcy wychodz  z za o enia, e organizacja powinna sama zadba  o to, 

eby mie  lokal, telefon, utrzyma  pracownika i dopiero [...] na realizacj  konkretnych zamówie .

W takich wypadkach organizacje które nie maj  odpowiedniego zaplecza s  automatycznie 

eliminowane jako potencjalni zleceniobiorcy. Jest to ci le zwi zane z brakiem

wyst powania progów kwotowych w odniesieniu do sum przeznaczonych na 

poszczególne zlecenia. Organizacje ubiegaj ce si  o niewielk  dotacj  zmuszone s

przechodzi  tak  sam  procedur  jak organizacje staraj ce si  realizowa  du e i kosztowne 

zlecenia: 

INF: Ten zapis daje ogromn  szans  wspólnego wypracowania pewnego mechanizmu, pewnego 

systemu. A idzie si  oczywi cie na skróty, bo to mo e jeszcze ma o czasu by o, mo e tak usprawiedliwi
mo na, e interpretuje si  to na absolutnym minimum. To, co trzeba zrobi , to robimy to absolutne 

minimum, a reszta, jak si  da, bo jeste my w [...] chwale, uda o nam si  powciska  mnóstwo rzeczy dla

[...] ale takich, które buduj  ich si  merytoryczn , e je eli ci  to nie zabije, b dziesz silniejszy. Na tej 
zasadzie. Dlatego te  ta cie ka druga, w ska, dla s abeuszy bym powiedzia , którzy maj  by , bo maj

prawo by  s abi, powinna by  jaka  malutka, leciutka. 

Wypowiedziany w tym miejscu zostaje (wielokrotnie powtarzany) postulat wprowadzenia 

rozró nienia w procedurach ubiegania si  o tak zwane du e i ma e granty. Dobrze oddaje go 

nast puj cy cytat: 

RAM: Postulat okre lenia pewnych ram i zasad wyboru tych ofert koniecznie z podzia em na te, które 

kosztuj  5 czy 2 tys., a tymi, które kosztuj  60 tys., a u nas 60 tys. dostaje si , e tak powiem, spod 
du ego palca, a na 2 tys. pisz  te ksi ki i nie dostaj  na koniec. 

W powy szej wypowiedzi zasygnalizowany jest kolejny problem zwi zany z kryteriami, 

wed ug których s  wybierani zleceniobiorcy. Wy ej wspomnieli my o za o eniu 

ustawodawcy co do ujednolicenia, dzi ki zapisowi w UDPP, procedur prowadzenia 

dzia alno ci po ytku publicznego na podstawie zlece . Jednak sama kwestia konkursów 

wzbudza a wiele kontrowersji w toku prowadzonych przez nas dyskusji, a zw aszcza w a nie

kryteria (b d  ich brak), wed ug których s  wybierani zleceniobiorcy:
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URW:  Na pewno rozwi zaniem dla tych ma ych organizacji by oby ich grupowanie w sensie 

merytorycznym i robienie dla UKS-u jakiej  jednej, która by aby po prostu, przepraszam, e tak mówi ,
ale pewnego rodzaju produkowaniem papierów, które s  niezb dne i na które ka dy mo e nie mie

czasu na [ze wzgl du] to, e co  tam si  zmieni o. Natomiast ja widz  du e niebezpiecze stwo w tym, e

zlecanie b dzie si  opiera o tylko o cen , a nie o standard. Bo przynajmniej przy wykluczaniu 
spo ecznym [...], to niestety, eby to dobrze robi , musi by  profesjonalna pomoc. A profesjonalna 

pomoc musi kosztowa  i w zwi zku z tym nale y si  zastanowi , czy to, e s  pewnego rodzaju konkursy 

ofert, w a nie jest w tym wszystkim najwa niejsze. rodków jest wsz dzie ma o i to, co mówi  wszystkie 
organizacje, dost pno  do rodków od 2, 3 lat jest coraz mniejsza. 

Wielu naszych rozmówców wskazywa o na cz st  nieadekwatno  kryterium cenowego 

realizacji danego projektu. Zasada konkurencyjno ci finansowej okazuje si  w tym wypadku 

sprzeczna z zasad  profesjonalizmu, czyli wyboru najlepiej realizatorów przygotowanych 

merytorycznie . Ponadto same procedury wyboru realizatorów cz sto s  niejasne.

INF: Bardzo mi si  podoba o okre lenie dyrektora na takim spotkaniu podsumowuj cym wspó prac  w 
mie cie . On powiedzia , e cieszy si , bo co  si  dzieje, e jest du o lepiej ni  gdzie indziej Oczywi cie,

mamy wielki niedosyt, natomiast on marzy o tym, eby przyszed  czas, [...] eby organizacje 

pozarz dowe mia y tak e dost p do tzw. lukratywnych powierze , zlece , kontraktów, które maj  pe en
standard, pe ne przygotowanie i profesjonalnie przygotowana do tego organizacja dodaje ten, wtedy 

rozmaite barwy, ale standard jest okre lony i s  na to pieni dze. A nadal odbywa si  to tak, z ró nych 

powodów, ale my l , e przede wszystkim taka jest preferencja polityczna, e jest to metoda reszty, e
jak ju  co  zostanie w bud ecie to si  to podzieli. 

Cz sto zatem ze strony zarówno przedstawicieli trzeciego sektora, jak i administracji 

publicznej pada y zarzuty, i  podczas konkursów nierzadko stosowane s  cz sto ró nego

rodzaju nieuczciwe, pozamerytoryczne preferencje: 

URW: A propos preferencji jest te  kwestia , stawiania nagan. Bo je eli mówimy, e wygrywa, tak jak w 

zesz ym roku og oszono przetarg na us ugi [dla bezdomnych] w mie cie, wygra y te podmioty, które 
wcale merytorycznie nie s  dobre. 

Uczestnicy dyskusji zwracali tak e uwag  na brak ustalonych procedur przebiegu 

konkursów. Brak jednolito ci w tym wzgl dzie powoduje ba agan, uniemo liwia wybór 

odpowiednich podmiotów oraz opó nia przebieg ca ego procesu: 

RAM: W urz dach sprawy konkursu prowadz  merytorycznie departamenty albo dzia y, i to dobrze, ale 

te  i one same uchwalaj  procedury i nasz urz d marsza kowski za ka dym razem jak powstaje konkurs, 
to zarz d województwa uchwala zasady oceny, jak gdyby to by o po raz pierwszy w yciu, a nie 

dotyczy o organizacji pozarz dowych, te  organizacji po ytku publicznego i nawet gdyby si  wzi o
opracowane zasady konkursu z departamentu sportu, kultury czy pomocy spo ecznej – to tak jakby to 

powsta o w zupe nie innych urz dach. Sam w tek merytoryczny dotyczy jednego czy dwóch paragrafów, 

ale zasady w tym samym urz dzie powinny by  takie same, a nie tak, jakby si  zerwali z choinki. Jeszcze 
ci prawnicy ró nie to opiniuj  i musz  organizacje pozarz dowe w tym si  odnale , a urz dnicy 

um cz  si , za ka dym razem tworz , jakby tworzyli po raz pierwszy w yciu. 

Obok kontrowersji zwi zanych z przebiegiem konkursów(kryteriów wyboru) pojawia  si

problem sk adu komisji konkursowych: 
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RAM: Nawi  do tego, co powiedzia a pani z urz du marsza kowskiego. W urz dzie 
marsza kowskim, ale nie w tej bran y, w której pani pracuje, by  taki moment, e w komisji zasiada a

osoba, która przyznawa a te  swojej firmie pieni dze i sam fakt, e ona wychodzi, to jest art, bo ona 

nie powinna w ogóle uczestniczy , i to jest problem wyboru komisji. Ja bym nie zaw a a tych 
ekspertów do trzeciego sektora, tylko np. je eli urz d marsza kowski rozpatruje wniosek w dziedzinie 

kultury i obawia si , e wszyscy w tej dziedzinie dzia aj , a tak nie jest, zaprosi kogo  z powiatu z tej 

bran y. 

Wreszcie je eli chodzi o procedury konkursowe, to w wi kszo ci dyskusji przedstawiciele 

organizacji pozarz dowych twierdzili, e okres 30 dni na og oszenie konkursu przez 

administracj  publiczn  jest stanowczo za krótki.

Analizuj c relacje w obr bie samego trzeciego sektora w odniesieniu do takich form 

wspó pracy jak zlecenia, trzeba stwierdzi , e powszechne by o przekonanie, i  UDPP  stawia 

lini  demarkacyjn  mi dzy organizacjami du ymi i silnymi a ma ymi, lokalnymi. 

Rozró nienie na organizacje maj ce status organizacji po ytku publicznego i te, które go nie 

maj  jest w kontek cie zlece  szczególnie istotne. Organizacje po ytku publicznego s

preferowane przez administracj  publiczn  jako partnerzy:

NPP:  Co wi cej, zaczyna to doprowadza  do dyskryminacji i podzia ów w ród organizacji: na te 
lepsze – które maj  status po ytku publicznego i  które maj  pewne przywileje nie tylko 

zagwarantowane w tej ustawie, ale w tej chwili np. w konkursach grantowych si  dyskryminuje inne 

organizacje, bo si  mówi, e maj  prawo wyst pi  te organizacje, które maj  status po ytku
publicznego. To jest ewidentna dyskryminacja. 

Z form  wspó pracy, jak  s  zlecenia, zwi zana jest równie  mo liwo  wyst powania przez 

organizacje pozarz dowe z w asnymi propozycjami dzia a  w obszarze po ytku publicznego. 

Podobnie jak wcze niej, równie  i w tym przypadku nie jest to ca kowite novum. Tak e przed 

wej ciem w ycie UDPP organizacje mia y mo liwo  zg aszania w asnych inicjatyw, jednak 

sprawa ta, podobnie jak pozosta e, nie by a uregulowana. UDPP w art. 12 ust. 1 wyra nie

mówi, e organizacje mog  z w asnej inicjatywy z o y  ofert  realizacji zadania publicznego, 

a organ administracji publicznej rozpatruj cy tak  propozycj  musi j  oceni  i podj  decyzj

o realizacji. Zapis ten nie tylko mia  uczyni  ja niejszymi stosowane dot d procedury 

przyznawania rodków organizacjom, ale wzbudzi  tak e nadzieje, e trzeci sektor zdob dzie

w ten sposób wi ksz  niezale no  wobec administracji40. Tym bardziej e z podobn

inicjatyw  nie mog  wyst powa  (konkurencyjne b d  co b d ) jednostki podleg e

administracji, takie jak powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie o rodki pomocy 

40 M. Arczewska, O kroku milowym którego nie by o. Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego a opodatkowanie, 

finansowanie i wspó praca turzego sektora z administracj  publiczn  w Polsce w: M. Rymsza (red.) op. cit. s. 168. 
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spo ecznej, co daje wra enie pewnej przewagi organizacji. Zanim jednak dana organizacja 

b dzie mia a szans  wykona  zaproponowane przez siebie zadanie, musi zosta  og oszony

konkurs (zgodnie z art. 11 ust. 2 UDPP). Kwestia mechanizmu zg aszania w asnej inicjatywy 

przez organizacje stanowi a jeden z istotniejszych tematów poruszanych w dyskusjach i wielu 

uczestników naszych spotka  zwraca o uwag  na k opotliwo  tego rozwi zania.

Podobnie jak omawiane wcze niej formy wspó pracy, tak e inicjatywa w asna organizacji  

zosta a  wysoko oceniona przez uczestników dyskusji:

GPS:  Ale ju  jest wykorzystywana. To jest bardzo dobry zapis. Bo nie czeka , nie czeka

jak kto  co  og osi. Je li chodzi o tamto rozporz dzenie, o pomoc spo eczn . [...] A tutaj mo na 
podpowiedzie  co  samorz dowi, co mo na zrobi . e: „My mo emy to zrobi ". I wtedy samorz d musi 

pomy le , e „A  rzeczywi cie mo e faktycznie b dzie lepiej jak zrobi  ni  my, bo to nam zdejmie te  ile

obowi zków". Bo taka prawda jest, ze jak to dobrze pójdzie to samorz d przekazuje tylko kas  i nic go 
wi cej nie obchodzi. Musi tylko rozliczy  to stowarzyszenie. Mo e mie  tylko: „A to jeszcze, a to mo e

poprawcie, a tutaj co  tam co  tam". Ale to ty ju  tego nie robisz. To ju  nie musisz my le . Czasami jest 
tak, e ju  si  tam schematycznie dzia a. A wie e osoby, czyli mam tu na my li organizacje, mo e

troszk  inaczej to zrobi  i mo e to jest lepsze w a nie. 

Mimo, e UDPP daje organizacjom pozarz dowym mo liwo  sk adania z w asnej inicjatywy 

ofert realizacji zada  publicznych (z czego wy czone s  organy administracji publicznej), to 

okazuje si , e organizacje nie „zasypuj ” urz dów nowatorskimi i pionierskimi ofertami 

w asnych inicjatyw: 

URG: Musz  powiedzie , e jak dot d nie otrzyma am adnego wniosku, z 
którym by wyst pi a organizacja, aczkolwiek przeprowadzi am ró ne rozmowy, poniewa  organizacje 

zg osi y si  do mnie ze swoimi problemami. 

Mo na zatem stwierdzi , i  istotny problem dotyczy ma ej aktywno ci samych 

organizacji pozarz dowych. Zdaniem przedstawicieli administracji publicznej organizacje 

stosunkowo rzadko wychodz  z w asnymi inicjatywami, raczej ograniczaj  si  do 

funkcjonuj cych, ju  sprawdzonych form wspó pracy:

URG:  Wcale o to nie wyst pujecie [...].. Prosz  zobaczy , e organizacje ograniczaj  si  do dotacji. 

To, co ja zauwa y am, gros. Niektóre patrz  w swój statut i swoje zadania i jak ju  dostan  swoj
dotacj , to ju  dzi kuj  bardzo, to ju  jest fajnie. I tak przygl dam si  z zewn trz temu wszystkiemu. Tak 

jak kombatanci. Chodzili do prezydenta i wychodzili ten swój lokal. Tak e je li organizacje b d
chodzi , chodzi , chodzi , wychodz  wiele rzeczy. Bo prezydent te  nie jest alf  i omeg  i nie [...]

Z zarzutem braku aktywno ci wi e si  opinia, i  propozycje ofert sk adane przez organizacje 

pozarz dowe s  ma o oryginale i nieinnowacyjne w odniesieniu do konkretnych problemów. 

Z drugiej strony wobec zapisu UDPP dotycz cego mo liwo ci sk adania inicjatyw w asnych

organizacje formu uj  zarzut, i  obowi zek przeprowadzenia konkursu tak e wobec tej oferty 
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mo e spowodowa  utrat  „w asnego” projektu w sytuacji, gdy inna oferta b dzie

korzystniejsza. Ciekawe, e równie  przedstawiciele administracji publicznej konieczno

przeprowadzania konkursów w wypadku ofert sk adanych przez organizacje 

pozarz dowe cz sto uwa aj  za rozwi zanie b dne i uci liwe. Tak mówi o tym jeden z 

urz dników:

URG:  Je eli organizacje nie dogadaj  si  mi dzy sob , a wiemy dok adnie, e musi by  otwarty 

konkurs ofert. Je eli np.: tak, jak tutaj, pani [...] wspomnia a [OPP2], ma jakie  zadanie, które 
opracowuje przez rok, czy przez pó  roku, napracuje si  nad tym wszystkim i mimo tego, e ona 

przyjdzie do Urz du Miasta i z o y to zadanie, my musimy og osi  konkurs ofert. I do tego konkursu 

przyst puj  dwa stowarzyszenia – jedno [...], które si  napracowa o, a drugie stowarzyszenie, które 
„pasuje” i akurat wygrywa tamta druga organizacja, która praktycznie nic nie zrobi a, ale ma ofert

du o lepsz .

Organizacje, które wychodz  z takimi inicjatywami, maj  cz sto problemy z 

przeforsowaniem w asnych pomys ów. Administracja publiczna nie wykazuje bowiem 

zbytniego zainteresowania projektami, których sama nie sformu owa a:

NPP: Je li chodzi o urz d marsza kowski, to wystarczy a nam wizyta na stronie internetowej i dali my 

sobie spokój. Je li chodzi o urz d wojewódzki – z punktu widzenia finansowego, my par  lat temu 

robili my wspólnie ma y projekcik, tam by  jaki  wk ad w asny [...], próbowali my te  wkr ci  pani
konserwator do wspólnego projektu, z którego nic nie wysz o. De facto na dzie  dzisiejszy ani z [...], ani 

z [...]  takiej wspó pracy faktycznie nie ma. Natomiast na szczeblu gminnym tak, ale nie na zasadzie 

dostawania grantów. 

Administracja publiczna, aby by a gotowa do realizacji w asnych projektów organizacji, musi 

uzna  dany problem za istotny, wa ny do rozwi zania oraz dobrze sformu owany, a przede 

wszystkim mieszcz cy si  w obowi zuj cej strategii: 

URG: Olbrzymia rola organizacji w rozwi zywaniu problemów spo ecznych [polega na tym], e je eli
b dzie pewnego zdarzenia najpierw diagnoza problemu i z diagnozy naprawd  b d  wynika  problemy, 

o których wiadomo, to z tego b dzie strategia wynika a. Nie tak, e kto  siada i tworzy co  z powietrza, 

tylko ta strategia wynika z potrzeb, to w tym momencie dla mnie jest to obszar dzia ania, gdzie si
nawet przegaduje np., kiedy strategia powstaje, spotyka si  i mówi: „to s  obszary, w których jeste my 

zainteresowani, jako gmina do tego eby w tych obszarach dzia a  i tu organizacje starajcie si , w tych 

obszarach b d  konkursy ale równie  czekamy na oferty”. Wydaje mi si , e to jest mechanizm 
odgórnej inicjatywy. 

Zarzut ze strony organizacji pozarz dowych wobec administracji publicznej w kontek cie 

inicjatyw w asnych dotyczy  kwestii d enia urz dów do zachowania status quo:

NPP: Opracowali my kompleksowy system rozwi za  pewnych problemów spo ecznych. Nie na 
zasadzie wyrzucania tych instytucji, ale anga owania ich pod wzgl dem modyfikowanych dzia a  i 

zachowa . Powsta a niech  ze strony zarz du miasta, tak to bym delikatnie okre li . Jest to du e

przedsi wzi cie i problemowe, instytucje si  obawiaj , e to, co do tej pory robi y b d  musia y
zmienia , a zmiana jest wrogiem rutyny. W tym momencie mamy, tak bym to okre li , blokad  z dwóch 

stron: instytucji nadzoruj cej i tych, którzy si  ubiegaj .
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Administracja publiczna ma tendencje do rutynizacji dzia a  i usztywniania struktur41. W 

opinii przedstawicieli trzeciego sektora zapis w UDPP dopuszczaj cy mo liwo  inicjowania 

przez organizacje pozarz dowe dzia a  w zakresie po ytku publicznego jest ograniczony 

przez cechy sektora publicznego – ostro no  w ocenie i brak gotowo ci do zmian oraz 

preferowanie rozwi za  ju  istniej cych.

Taka sytuacja wynika z faktu, e priorytety przedstawicieli trzeciego sektora i 

administracji publicznej cz sto s  ró ne. Je li dana inicjatywa organizacji nie mie ci si  w 

priorytetach sformu owanych przez instytucj  zlecaj c  to trudno jest j  przeforsowa .

Stosunek urz dnika z urz du wojewódzkiego dobrze charakteryzuje nast puj ca wypowied :

URW:  Ja wa nie nie wiem, czy to jest dobre takie zestawienie, bo tak jak powiedzia am na pocz tku i z 

tego si  nie wycofuj , e [...]. Dla mnie jest wa ne, czy mój wniosek mie ci si  w moich priorytetach. 

Je eli on si  mie ci w obszarze, w zadaniu, w którym zosta  og oszony, to, nie ma problemu. To czy on 
jest nowatorski, czy mniej nowatorski, to dla mnie nie jest istotne. 

Z drugiej strony, cz sto si  zdarza, e nawet gdy jednostka samorz du terytorialnego uzna 

inicjatyw  za s uszn  i wart  realizacji, to pojawia si  ograniczenie zwi zane z faktem, e

dane dzia anie nie zosta o wcze niej przewidziane w bud ecie, wi c nie ma  na nie rodków:

URW:  Najcz ciej jest tak, e po konkursie nie ma pieni dzy i odpowiada si , e bardzo 

dzi kujemy za ofert , jeste my zainteresowani, ale nie mamy pokrycia finansowego. Nam si  to 

zdarza o ju  wcze niej, bo w naszej ustawie by a taka mo liwo  ju  wcze niej w rozporz dzeniu 
i zdarza a si  oferta na co  bardzo sensownego, tylko jak my mamy konkurs i dotujemy wszystko, 

to chyba e kto  zwraca z niemo no ci, ale to si  bardzo rzadko zdarza. 

Jak wi c wida , po raz kolejny wraca kwestia (analizowana ju  przy okazji wcze niejszych 

form wspó pracy) braku powi zania inicjatyw organizacji pozarz dowych z bud etem

oraz z programami wspó pracy.

KOMENTARZ PRAWNY

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego uregulowa a w sposób szczegó owy kwesti  wspó pracy organów administracji publicznej z 
organizacjami pozarz dowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, wspó praca organów administracji publicznych i organizacji pozarz dowych
mo e polega  mi dzy innymi na zlecaniu realizacji zada  publicznych, wzajemnym informowaniu si  o planowanych kierunkach 
dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotycz cych dzia alno ci statutowej organizacji, a tak e na tworzeniu wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
Wyliczenie to ma charakter przyk adowy, a katalog ten nie jest zamkni ty. Ponadto nie ma obowi zku wspó pracowania we wszystkich 
formach wymienionych w art. 5 ust. 1.  

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, samorz dy maj  obowi zek nie tylko uchwali  roczny program wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi, ale tak e zleca  realizacj  zada  publicznych. Zlecanie mo e mie  formy powierzania wykonania zada  publicznych 
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania takich zda  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy,  wspieranie oraz powierzanie odbywa si  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, do 
którego mog  przyst pi  organizacje prowadz ce dzia alno  w sferze po ytku publicznego.  

41 Z. Wo niak, Mi dzy rywalizacj  a partnerstwem. Bariery wspó pracy w adz publicznych z organizacjami pozarz dowymi,

w: P. Gli ski, B. Lewenstein, A. Sici ski. (red.), Samoorganizacja spo ecze stwa polskiego: Trzeci sektor, Instytut Filozofii i 
Socjologii PAN , Warszawa, 2002 
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Warto w tym miejscu zwróci  uwag  na uchwa  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 marca 2004 r. Zgodnie z jej 
tre ci : „Wprowadzenie w uchwale rady gminy ogranicze  zmierzaj cych w konsekwencji do wykluczenia pewnego kr gu podmiotów z 
udzia u w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego jeszcze przed przyst pieniem do tego konkursu godzi w okre lon  w art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

1
 zasad

uczciwej konkurencji w zakresie wspó pracy pomi dzy organami administracji publicznej i organizacjami pozarz dowymi w sferze 
realizacji zada  publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy.

2
” W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej aden z przepisów ustawy o 

dzia alno ci po ytku publicznego nie upowa nia organów stanowi cych jednostki samorz du terytorialnego do dokonywania 
dodatkowych ustale  w zakresie warunków, od których spe nienia uzale nia si  mo liwo  przyst pienia do konkursu ofert w sferze 
realizacji zada  publicznych

3
.

Trzeba podkre li , e wspó praca mi dzysektorowa ma odbywa  si  na zasadach pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, 
efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci

4
. Jak wynika z projektu ustawy: „W my l zasady pomocniczo ci przy suwerenno ci stron 

organy administracji publicznej, respektuj c odr bno  i suwerenno ci zorganizowanych wspólnot obywateli uznaj  ich prawo do 
samodzielnego definiowania i rozwi zywania problemów, w tym nale cych tak e do sfery zda  publicznych i w takim zakresie 
wspó pracuj  z tymi organizacjami, a tak e wspieraj  ich dzia alno  oraz umo liwiaj  realizacj  zada  publicznych na zasadach i w 
formie okre lonych w projektowanej ustawie.

5
 ” W odniesieniu do zasad, na których ma opiera  si  wspó praca, trzeba zdawa  sobie 

spraw  z postulatywnego charakteru tego zapisu. Podobnie w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo ecznej
6

przewiduje si  aby: „Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy spo ecznej odbywa  si  przy uwzgl dnieniu zasady 
pomocniczo ci, efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci.” 

W kwestii wspó pracy mi dzysektorowej, organizacje mog  by  zarówno wykonawcami zada , jak i aktywnymi uczestnikami 
projektowania regulacji, poniewa  przyznano im uprawnienie wyst powania z inicjatyw  w zakresie realizacji zada  publicznych. Pozwala 
to na zachowanie wi kszej niezale no  organizacji pozarz dowych wobec administracji publicznej oraz prowadzi do wspierania przez 
pa stwo dzia alno ci spo ecznie u ytecznej

7
.

Je li oferta jest zgodna z priorytetami przyj tymi dla wykonywania zada  publicznych organ administracji rozpatruje j . Bierze przy tym 
pod uwag  czy organizacja daje gwarancj  realizacji zadania zgodnie ze standardami w a ciwymi dla danego zadania oraz czy posiada 
w asne rodki przeznaczone na realizacj  okre lonych zada . Zgodnie z art. 12 ust 2 pkt.2 organizacja pozarz dowa powinna by
poinformowana o podj tej decyzji w ci gu dwóch miesi cy od daty z o enia oferty. Po dokonaniu wyboru okre lonej oferty organ 
administracji publicznej podpisuje umow  na mocy, której organizacja zobowi zuje si  do realizacji zadania na okre lonych warunkach, a 
organ administracji publicznej do przekazania rodków na jego realizacj

8
.

Analiza przepisów ustawy pozwala na konstatacj , i  akt ten wprowadzi  moc  zawartych w nim przepisów, zmiany w zasadach 
przekazywania organizacjom pozarz dowym zada  publicznych do realizacji oraz rodków finansowych na pokrycie kosztów 
ich wykonania. Celem zmian wprowadzonych przez ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie by o przede 
wszystkim zapewnienie organizacjom nale cym do trzeciego sektora równego prawa realizacji zada  publicznych z 
administracj  rz dow  i samorz dow 9. Konstrukcja przepisów dotycz cych wspó pracy mi dzysektorowej jest wyczerpuj ca, 
natomiast po dana w tym zakresie wydaje si  „doba praktyka”. 

1
Dz.U.nr 96, poz. 874 ze zm.

2
 Uchwa a Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 marca 2004 r. (CXXVII KI-4001/170/04, OSS 2004/3/77).

3
System Informacji Prawnej LEX + Temida (Dz.U. nr 96, poz. 873 , art. 5:orzeczenia samorz dowe).

4
 Art. 5 ust. 2  Ustawy o po ytku publicznym i wolontariacie 

5
 Uzasadnienie do projektu ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, Druk Sejmowy Nr 263, Sejm IV Kadencji, s. 23. 

6
 Dz.U. nr 64, poz. 593. 

7
M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Operacjonalizacja zasady pomocniczo ci w sferze us ug spo ecznych. Ekspertyza 

przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 17.
8
 I. Goli ski, R. Skiba, Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003. Publikacja dost pna pod 

adresem: http://www.ngo.pl, s. 12. 
9

Ibidem, s. 4.

* * *

Prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego na zasadzie zlece  - podobnie jak wcze niej

analizowane formy wspó pracy - oceniane by o raczej pozytywnie. Trzeba jednak stwierdzi ,

i  to jedynie deklaracje. Po pierwsze, wspó prac  mi dzy administracj  publiczn  a trzecim 

sektorem na nie zawsze opiera si  UDPP. Dodatkowo opró nienie wej cia ustawy w ycie,

nak adanie si  na siebie zró nicowanych procedur z ró nych ustaw powoduje, e zak adane

przez ustawodawc  ujednolicenie procedur jeszcze nie nast pi o, a w wielu cz ciach Polski 

wr cz zwi kszy o ba agan. Szczególnie problematyczne dla naszych rozmówców okazywa y

si  kwestie braku spójno ci mi dzy za o eniami bud etowymi poszczególnych samorz dów,

og aszanymi konkursami i rocznymi programami wspó pracy. Ponadto wiele kontrowersji 
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budzi y kryteria (lub ich brak) stosowane przy okazji przeprowadzania konkursów. W 

wypadku art. 12 UDPP dotycz cego mo liwo ci sk adania w asnych ofert przez organizacje 

pozarz dowe najwi cej kontrowersji wzbudza  zapis o konieczno ci przeprowadzenia 

otwartego konkursu dotycz cego zg aszanej inicjatywy.  

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e próba kompleksowej oceny skutków rozwi za

ustawowych w kwestii zlecania zada  publicznych jest, zdaniem naszych rozmówców, 

przedwczesna, podobnie zreszt  jak próby oceniania innych form wspó pracy: wzajemnego 

informowania si , konsultowania i tworzenia zespo ów.

5. Roczne programy wspó pracy

Jednym z najwa niejszych zapisów UDPP jest obowi zek przyjmowania przez jednostki 

administracji publicznej rocznych programów wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. 

Programy stanowi  (lub te  mog  stanowi ) istotny czynnik instytucjonalizacji wspó pracy 

mi dzy organizacjami i administracj 42. Nie jest to zreszt  nowy element w praktyce 

wspó pracy mi dzysektorowej. Zanim UDPP wesz a w ycie, tego typu dokumenty 

uchwalano w wielu samorz dach i na ró nych szczeblach . Jednymi z pierwszych by y

programy wspó pracy w Trójmie cie przyj te w po owie lat dziewi dziesi tych43. Przed 

uchwaleniem UDPP program by  jednak kwesti  decyzji i dobrej woli poszczególnych 

jednostek samorz du terytorialnego, natomiast w wietle obowi zuj cych przepisów przyj cie

programu sta o si  obowi zkiem ustawowym. Celem wprowadzenia tego wymogu by o nie 

tylko ostateczne usankcjonowanie i pewne ujednolicenie programów, ale tak e

rozpowszechnienie dobrych praktyk tam, gdzie do tej pory samorz dy nie tworzy y takich 

dokumentów. Parametry, którymi powinien si  charakteryzowa  program wspó pracy nigdzie 

nie zosta y dok adnie sformu owane. Tym niemniej, chocia  nigdzie nie jest to zapisane 

wprost, to jednak zarówno w komentarzu do UDPP jak i w publikacjach po wi conych tej 

kwestii autorzy zwracaj  uwag , e w a ciwie skonstruowany program44:

42 P. Fr czak, Mi dzy wspó prac  a konfliktem: dylematy relacji mi dzy organizacjami pozarz dowymi a w adzami

lokalnymi, w: M. Rymsza (red.) Wspó praca sektora obywatelskiego z administracj  publiczn , Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2004.
43 Por. J. Boczo , Trzeci sektor w Gda sku wobec administracji publicznej w latach 1994–2003: od entuzjazmu do systemu 

wspó pracy, w: M. Rymsza (red.), op. cit. 
44 H. Izdebski, Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, broszura powielona 
przez Ministerstwo Polityki Spo ecznej; 
M. Gu , Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. Poradnik dla samorz dów, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Warszawa2004. 
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powinien by  powi zany z bud etem danej jednostki, a wi c równie  przygotowywany 

równocze nie z pracami nad bud etem oraz równocze nie z nim uchwalony; 

jego przyj cie powinny poprzedza  konsultacje ze rodowiskiem pozarz dowym, a co za 

tym idzie - powinien spe nia  oczekiwania obu stron; 

Wytyczne opracowane przez Departament Po ytku Publicznego Ministerstwa Polityki 

Spo ecznej oraz inne opracowania sugeruj , aby w programie znalaz y si  nast puj ce

elementy: 

wykaz zada , które b d  mog y by  zlecone organizacjom; 

wymagania, które musz  spe ni  organizacje staraj ce si  o dotacje na wykonanie zada ;

opis zasad, na podstawie których nawi zywana jest wspó praca, w tym zasad 

wymienionych w UDPP oraz innych zasad (np. dotycz cych wynajmu pomieszcze  czy 

sprz tu); 

wska niki pozwalaj ce na ewaluacj  programu. 

5.1. Roczne programy wspó pracy w opinii uczestników dyskusji 

Kwestii przygotowywania programów wspó pracy mogli my przyjrze  si  nieco dok adniej,

temat ten stanowi  bowiem odr bny punkt dyskusji, a osoby reprezentuj ce jednostki 

samorz du terytorialnego by y proszone o dostarczenie programów przyj tych na ich 

terenie45.

Ogólnie mo na stwierdzi , e w kwestii rocznych programów wspó pracy w ród uczestników 

dyskusji - zarówno przedstawicieli organizacji pozarz dowych, jak i administracji publicznej 

– panowa a pewna ambiwalencja. Przede wszystkim podkre lano, i  podstawow  zalet

programów jest to, e s  one obligatoryjne, dzi ki czemu systematyzuj  i porz dkuj  ich 

wzajemne relacje, przynosz c korzy  obu stronom. Dobrze ilustruje to wypowied

jednego z przedstawicieli organizacji ko cielnych:

KOO: Dzisiaj ustawa [dzia a] troszeczk  bardziej obliguj co. [Ka dy] sobie przyj  strategi  na 4 lata, 

no i kto  tam si  pojawia . Taki czy inny problem rozwi zywa  i sobie by a wtedy cisza. Natomiast tutaj 

wydaje mi si , e ju  si gaj c po rodki unijne zw aszcza, to niestety jest stawiane pytanie: „Czy jest to 
zgodne z planem?”. Tutaj to jest wymuszone poniek d i zarówno organizacja eby si  utrzyma  musi 

zadba  o to, eby taki zapis zaistnia , jak i samemu miastu te  jest to potrzebne.  

45 Omówienie zgromadzonych przez nas dokumentów znajduje si  w aneksie I. 

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 88 

Ta dyscyplinuj ca w a ciwo  programów ma szans  na uwidocznienie si  zw aszcza w 

powi zaniu z bud etem. Programy zmuszaj  do lepszego planowania wydatków. Niestety, z 

w tkiem tym wi e si  jednocze nie jeden z podstawowych problemów, które dotycz

rocznych programów wspó pracy. Z wypowiedzi osób bior cych udzia  w badaniu wynika 

bowiem, e powi zanie programów z bud etem jest raczej wyj tkiem ni  regu  (bli ej

omawiamy t  kwesti  w dalszej cz ci opracowania). Dobrze uj  to jeden z uczestników 

dyskusji, reprezentuj cy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

PCP: […] w tej chwili, jak jest ten program, to konstruuj c bud et powiatowy czy miejski, ju  trzeba 

jako  zastanowi  si  i zapisa  przynajmniej jak  tam kwot  dla organizacji pozarz dowych. W tym 

momencie ju  jest wiadome, e jest tam x pieni dzy i te organizacje, które wyst pi  z wnioskiem mog
na co  liczy , prawda? 

Cz sto zwracano uwag  na sztuczno  wymogu przyjmowania programów, podkre laj c,

e na dzi  efekt wprowadzenia tego obowi zku nie przyniós  jeszcze widocznej zmiany. 

Wielu naszych rozmówców podkre la o, e nie s  w stanie oceni  funkcjonowania 

programów, poniewa  jest jeszcze na to za wcze nie. Powody wspomnianej sztuczno ci s

dwa. Po pierwsze, jednostki administracji publicznej, które w przesz o ci nie 

podejmowa y systematycznej wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi zdaj  si  nie 

rozumie  celowo ci tego dokumentu i traktuj  obowi zek przyj cia programu jako 

wymóg czysto formalny. Z drugiej strony przedstawiciele zarówno trzeciego sektora, jak i 

administracji publicznej wskazuj , e tam, gdzie s  jakie  do wiadczenia we wzajemnej 

wspó pracy, nie zmieni o si  wiele, poniewa  programy s  po prostu kontynuacj

funkcjonowania innych dokumentów (kart wspó pracy, strategii gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich itd.). Poni sze wypowiedzi (pierwsza przedstawiciela organizacji 

pozarz dowej, druga – reprezentanci administracji publicznej) s  dobr  ilustracj  tej cz sto

powtarzaj cej si  opinii: 

URG: Jak tworzyli my kart  wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi kilka lat temu, to by o

specjalne cia o powo ane, które si  sk ada o w po owie z urz dników, a w po owie z organizacji 

pozarz dowych […] program na 2004 rok [zosta  opracowany] w a nie na tamtych zasadach, wi c
my l , e nic lepszego nie mo na wymy li . Na szcz cie u nas jest dobrze w samorz dzie, e ta wola 

wspó pracy jest. Wcze niej by a karta wspó pracy, a potem, jak programy powstaj , to one yj , one nie 
s  martwe, ale z tego, co wiem, to w wielu miejscowo ciach s  martwe po prostu. Przyjmuje si  co ,

eby by o, odfajkowa .

OPP: […] Kiedy  b d c na posiedzeniu przedstawicieli rady miasta powiedzia em tak: „S uchajcie, to, 

co napisali cie, to nie jest program, tylko to s  za o enia do programu. To jest chciejstwo. Tylko 

powiedzcie, czy wy wiecie, ile to ma kosztowa . Ile to, co napisali cie ma kosztowa ?” […] Ja mówi ;
„Napiszmy, e za o enia do programu. Program to jest w a nie to, eby cie wiedzieli pa stwo, który 

[...] ile kosztuje i na ko cu pod klucz oddaje si  ten dom, czyli program. I my do dzisiaj, jako 

organizacje pozarz dowe i partnerzy spo eczni, nie mamy wiadomo ci i d ugo, d ugo nie b dziemy 
mieli, co w a ciwie chcemy zrobi  i za ile. Ile miasto mo e nam da  na[...]. 
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Z wypowiedzi uczestników dyskusji nie wy ania si  zatem jednoznaczny obraz 

funkcjonowania tego mechanizmu. Warto nadmieni  po raz kolejny, i  wielu naszych 

rozmówców podkre la o, e cho  obecnie nie widz  wielu pozytywnych efektów, to na ocen

zarówno programów , jak i w ogóle jest UDPP jeszcze za wcze nie.

5.2. Problemy zwi zane z funkcjonowaniem rocznych programów 
wspó pracy 

Chocia  program wspó pracy w za o eniu ma by  podstawowym dokumentem opisuj cym

relacje mi dzy trzecim sektorem a administracj  publiczn , to w wypowiedziach badanych 

przez nas osób cz sto pojawia si  opinia, e programy po prostu nie funkcjonuj ,

poniewa  nie s  uchwalane przez jednostki samorz dowe, zw aszcza na poziomie gmin.

W trakcie dyskusji rozmówcy nie potrafili jednak wskaza  jasno, dlaczego tak si  dzieje, tym 

niemniej zwi z e zestawienie wypowiedzi (tabela 8) na temat problemów dotycz cych 

rocznych programów wspó pracy daje pewne wyobra enie o mo liwych przyczynach tej 

sytuacji. 

Zestawienie poszczególnych kategorii wypowiedzi wskazuj cych na problemy zwi zane z 

przyjmowaniem, kszta tem i realizacj  programów wspó pracy prowadzi do wniosku, e

uczestnicy dyskusji najwi cej trudno ci dostrzegali „na zewn trz” – w nieprecyzyjnych 

przepisach UDPP i w czynnikach „naturalnych”, takich jak brak czasu, trudno ci

komunikacyjne, niemo no  zorganizowania szerokich konsultacji itp. Druga grupa 

problemów, która wy oni a si  w trakcie wspólnej dyskusji, zwi zana jest z funkcjonowaniem 

jednostek administracji publicznej. Jest to interesuj ce, e równie  g ówni beneficjenci 

programów – organizacje pozarz dowe s  postrzegane jako „czynnik problemotwórczy”.  
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Tabela 8.  Najistotniejsze problemy zwi zane z funkcjonowaniem mechanizmu uchwalania rocznych 
programów wspó pracy sygnalizowane przez uczestników dyskusji. 

Problemy 
Zwi zane

z funkcjonowaniem 
strony pozarz dowej 

Zwi zane
z funkcjonowaniem 

administracji publicznej 

Zwi zane z czynnikami 
niezale nymi od obu stron 

Zwi zane
z przygotowaniem 
programów 
wspó pracy 

 apatia / brak 
zaanga owania / w 
proces konsultowania 
programów 

 konflikty wewn trz
trzeciego sektora 

 brak informacji / 
zainteresowania 
tematem programów 

 s abo  merytoryczna 
organizacji – 
nieznajomo  zapisów 
UDPP

 niech  przedstawicieli 
administracji publicznej 
do nawi zywania 
kontaktów 

 niekorzystna dla 
organizacji interpretacja 
zapisów o konieczno ci 
konsultowania 
programów wspó pracy 

 zdawkowo  / 
prowizoryczno  – brak 
woli konstruowania 
programów 
warto ciowych 
merytorycznie 

 wadliwy kszta t UDPP w 
punkcie mówi cym o 
konieczno ci 
konsultowania programów 
wspó pracy 

 brak wyra nych 
wskazówek, jak maj  by
oceniane efekty 
programów 

 brak sankcji ustawowych 
za nieprzyj cie programu 
wspó pracy 

 konieczno  corocznego 
odnawiania programów 

 niemo no
wypracowania efektywnego 
mechanizmu konsultacji 

Zwi zane
z kszta tem
i realizacj
programów 
wspó pracy  

 zdawkowo  / 
prowizoryczno  –brak 
zaanga owania w 
konstruowanie 
programów 
warto ciowych 
merytorycznie 

 s abo  finansowa 
organizacji –nie s  w 
stanie wspó  realizowa
zada  przewidzianych w 
programach 

 zamierzone 
konstruowanie 
programów, które 
uniemo liwia ich 
powi zanie z bud etem

 zamierzone 
konstruowanie 
programów, które 
uniemo liwia ich 
wdro enie i ewaluacj

 negatywny wp yw rotacji 
na stanowiskach 
urz dniczych 

 przesuni cie terminu 
wej cia w ycie nowych 
regu  zlecania zada
organizacjom 

 niemo no  realnego 
powi zania zapisów 
zawartych w programach z 
bud etami jednostek 
samorz dowych 

 trudno  powi zania 
zada  wieloletnich  
z rocznym cyklem 
przyjmowania programów 

Najbardziej interesuj cy wydaje si  problem zwi zany z apati  i brakiem 

zainteresowania procesem przygotowywania programów wspó pracy ze strony 

organizacji. Zasygnalizowano go ju  w trakcie pierwszej dyskusji. Jeden z przedstawicieli 

administracji publicznej tak opisa  swoje do wiadczenia z konsultacji programu 

wojewódzkiego:

RPS: […] program doroczny zosta  rozes any do 119 gmin i do ponad setki organizacji, przy pomocy 

sektora [...], przy pomocy SWIP-u on dotar , do tych wszystkich, którzy maj  poczt , a odpowiedzi 
nadesz y tylko z 6 organizacji. Z 6organizacji, których jest na terenie województwa 2700. Tak jest, 

2300, tak mówi  najnowsze dane. I si  dziwi  pó niej. Ludzie, podnosicie pó niej, e tego nie ma w 

programie. Co to znaczy nie ma? Kto podnosi? A ja mówi , gdzie byli, jak program by  konsultowany? 

Na problem niewystarczaj cy udzia  organizacji w procesie tworzenia programów wspó pracy

nie wskazywali wy cznie reprezentanci administracji. Najwi cej wypowiedzi tego typu 

pochodzi o od samych pozarz dowców, wskazywano przy tym na ró ne przyczyny tego stanu 

rzeczy (niedoinformowanie, wewn trzne konflikty): 
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NPP: Ale ja pa stwu powiem, e najbardziej si  tego obawiam. Dlatego, e organizacje s  takim 
tworem bardzo w a nie zró nicowanym. U nas bardzo cz sto jest tak, e organizacja opiera si  na 

liderze. Dlatego jest tak bardzo trudno wypracowa  wspó prac , bo ten lider ma jak  wizj  rozwoju 

organizacji, jest na pewno lokomotyw  nap dzaj c  ca  organizacj , niemniej jednak jego osobowo
jest tak silna, e bardzo trudno pó niej wypracowa  jaki  konsensus. Na pewno jest przy tworzeniu 

planów wspó pracy du  trudno ci , i tu na pewno koledzy to potwierdz , stworzenie grupy 

reprezentatywnej trzeciego sektora. Bo nawet my my si  z tym zderzyli, e w momencie, kiedy 
zrobili my pierwsze takie spotkanie, na którym by o ponad 50 organizacji. 

Konflikty wewn trz trzeciego sektora mog  powodowa  zniech cenie u drugiej strony. W 

tej samej dyskusji, z której pochodzi cytowana wy ej wypowied , przedstawiciel 

administracji publicznej stwierdzi :

URG: My l , e na nast pny rok na pewno tak b dzie, tak powinno by , ja bym chcia  tak zrobi , ale 
tutaj wcze niej, jak pani [...] powiedzia a – organizowa a takie spotkanie z organizacjami i zrobi a si

jedna wielka k ótnia. Wi c uwa am, e drugi raz kija w mrowisko nie nale y wk ada . Powinni my 

zrobi  takie zadania, na które mamy pieni ki.

Apatia i brak zaanga owania strony pozarz dowej wynika cz sto z bardzo prozaicznych 

przes anek – zwyk ego braku czasu: 

OPP: Czasami jeste my tak zaj ci sprawami w a nie bytowymi, w ogóle ca  dzia alno ci , e uciekaj

nam pewne wiadomo ci, w które mogliby my si  ewentualnie w czy . Po prostu kwesta wej cia na 

stron [internetow ] nawet. Jest tysi c rzeczy, które si  robi, e nie wchodzili my np. przez tydzie . To 
co  umyka. To jest te  ze strony organizacji taka aktywno , mo e nie wszystkie – te du e organizacje 

maj  swojego cz owieka. A jak organizacja musi robi  jeszcze ró ne rzeczy, to czasami nawet z w asnej 
winy nie bierze udzia u [w konsultacjach].

Brak zaanga owania w konsultacje programów skutkowa  dalej ich prowizoryczno ci ,

ogólnikowo ci  i schematyczno ci . Dobrze ilustruje to wypowied  przedstawiciela 

organizacji pozarz dowej: 

OPP: Programy wspó pracy, które akurat [...] rada podpisa a, w pewnym sensie wypracowa a na rok 

2004, by y po prostu przepisaniem zada  wydzia u. To, co nam w sumie uda o si  tam dopisa , zosta o
przyj te w wi kszo ci. Ale wydawa  by si  mog o, e to odniesie skutek taki, e w przysz o ci b d

bardziej wypracowane z organizacjami, grupy tematyczne i okaza o si , e znowu zosta y przepisane: 

pozycja organizacji [jest definiowana przez] zadania wydzia u. wiadczy to moim zdaniem o pewnej 
s abo ci schematów organizacji pozarz dowych i o ma ym zaanga owaniu grup tematycznych, które 

przedstawiaj  swoje. I o wspó pracy mi dzy wydzia ami poszczególnymi, jak i te  kopiowaniu 

schematów z wydzia ów. Czyli po prostu przepisa  to, co mamy w zadaniach ustawowych i b dzie
dobrze. 

Oczywi cie, zdawkowo  i schematyczno  przygotowywanych programów nie jest 

spowodowana jedynie brakiem zainteresowania ze strony organizacji pozarz dowych. W 

sytuacji, gdy organizacje te nie s  informowane i zach cane do udzia u w tworzeniu 

programów przyczyny le  tak e po stronie administracji. Ogólnie efekt jest ten sam: 

programy s  „przepisane ywcem z ustawy” lub s „nieprzemy lan  kalk  z 
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poprzednich lat”, nie zawieraj  praktycznych wskazówek (np. jakie b d  procedury 

konkursowe, jak b d  ewaluowane efekty programów). Jak to uj li przedstawiciele 

organizacji w trakcie jednej z dyskusji, program: 

KOO: Jest konsultowany. 

OPP: Jest konsultowany, jest adny, natomiast brakuje powi zania [z rzeczywisto ci ]. 

NPP: Jest pochwalony przez rad  miasta i wszystko jest w porz dku, zgodnie z ustaw .

Wszystko zatem jest w porz dku w sensie formalnym, natomiast realizacja postanowie

programu jest bardzo trudna lub niemo liwa. 

Du o trudno ci, zarówno na etapie przygotowywania, jak i konsultacji, zwi zanych jest z 

funkcjonowaniem administracji publicznej. W wypowiedziach niektórych przedstawicieli 

samorz dów (zw aszcza na poziomie gmin) przejawia a si  paradoksalna niech  do 

opracowywania programów wspó pracy w kooperacji z drug  stron . Reprezentanci 

administracji interpretuj  wymóg wspó pracy z organizacjami jako form  ogólnych 

konsultacji spo ecznych, które mo na np. przeprowadzi  na sesjach rady gminy czy powiatu, i 

uznaj  t  form  konsultacji z sektorem obywatelskim za zupe nie wystarczaj c . Dobrze 

ilustruje to wymiana zda  mi dzy uczestnikami jednej z dyskusji, zainicjowana przez pytanie 

moderatora: 

Prowadz cy: Mam pytanie. Jak wygl da  proces powstawania tego programu? Czy by y jakie

konsultacje spo eczne? Czy organizacje by y zaproszone do wspó tworzenia programu? 

URG: Oczywi cie, e tak. Wiadoma sprawa, e musz  by  procedury zachowane. I to jest z naszego 

punktu widzenia. My musimy funkcjonowa  na zasadzie prawa, i tylko prawa i tutaj innych ruchów 

specjalnie nie mo emy zrobi . Natomiast jak by y uchwa y [dotycz ce programów wspó pracy]
robione? My l  przede wszystkim o ustawowym. Natomiast prawda jest te  taka: uchwa a.

OPP: Uchwa a zatwierdza program. Ale ja nie widzia em programu. 

URG: Program jest dla wszystkich ju  zapisany tutaj. Prawda? Program jest zapisany tutaj. I kwestia 

jest tego typu, e powiadam jeszcze raz: w samorz dzie jest procedura. W samorz dzie jest procedura, 
a wi c projekty uchwa  przygotowane s  przez urz dników. Natomiast one s  konsultowane z tymi 

osobami, które maj  co  do powiedzenia w tym wzgl dzie. Oczywi cie pod wzgl dem procedury., bo nas 
to obowi zuje. Nast pnie jest to poddawane pod obrady rady. 

GPS: Komisji… 

URG: Ale przedtem jest komisja. S  komisje, które to opiniuj . A to s  spo ecznicy przecie .

Innym przejawem niech ci jest ograniczanie faktycznej wspó pracy do w skiego kr gu 

organizacji „zaufanych” i „sprawdzonych” podczas wcze niejszych kontaktów.
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Prowadz cy: Czy te programy by y u pa stwa konsultowane? Panie, panowie z organizacji na pewno 
brali udzia  w tych konsultacjach. I czy wiedz , e by y konsultowane, czy by y rzeczywi cie 

konsultowane? Jak te konsultacje przebiega y? Czy z tym by  jaki  problem? 

URG: Tak, ale nie ze wszystkimi organizacjami. 

RAG: To si  nie da po prostu. Nie by y konsultowane. Radni, przygotowuj c si  do sesji na temat tego 
programu, oczywi cie dyskutowali nad nim. Natomiast je eli chodzi o przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych [...].

Prowadz cy: A kto bra  udzia  w tych konsultacjach? Jakie organizacje? 

RAG: Bardzo niewiele. 

URG: Niewiele, dlatego e jest sporo tych organizacji i trudno wszystkich zaprasza . Jak  regu
my my si  tutaj kierowali? G ównie te organizacje, które ju  w jaki  sposób realizuj  pewne zadania, 

które zaznaczy y sw  dzia alno  we wspó pracy z miastem. Poza tym og oszony by  te  w biuletynie 

informacyjnym taki ramowy program - projekt, z pro b  o mo liwo  zg aszania swoich uwag. Czas by
krótki w sumie na przygotowanie tego programu, w zwi zku z tym nie by o szerokiej dyskusji. 

Aczkolwiek w a ciwie w tej chwili, przygotowuj c nowy, te  zamieszczamy informacje w biuletynie. 

Brak czasu czy rozdrobnienie rodowiska pozarz dowego mo e by  pewnym - nazwijmy 

to „obiektywnym” - czynnikiem, który wp ywa nad jako  pracy na programami, podobnie 

jak trudno ci techniczne zwi zane z zorganizowaniem szerokich konsultacji (brak 

odpowiednich sal, baz danych organizacji, dost pu do Internetu). Istnieje jednak realne 

ryzyko, e bez wypracowania procedur konsultacyjnych zapewniaj cych ka demu mo liwo

udzia u w tym procesie, b dzie on zamkni ty w obr bie wybranych organizacji, którym 

dobrze si  wspó pracuje z administracj  publiczn , a inne podmioty b d  dyskryminowane. 

Czasem przedstawiciele administracji zdaj  si  w ogóle nie dostrzega  potrzeby wspólnego 

opracowywania programów. Interesuj ce jest to, e pojawia y si  uzasadnienia dla takiego 

stanowiska podawane przez przedstawicieli administracji, wywodzone z samej UDPP. 

Dobrze ilustruje to fragment dyskusji mi dzy przedstawicielami samorz du (radnego gminy) i 

reprezentantem organizacji pozarz dowej: 

OPP: Inicjatywa [dotycz ca konsultacji programu wspó pracy] mo e wyj  niew tpliwie z urz du, mo e

wyj  ze strony organizacji, ale jest zapis, który mówi o tym, e organizacje powinny by  w czone do 

tej publicznej konsultacji. Jest artyku  w ustawie.

OPP: Ale zamiast tego powinny jak by napisali, e musz  by , nie by oby ró nicy?

RAG: No jest: Wspó praca ta mo e odbywa  si .

OPP: Mo e, czyli nie musi, tylko mo e si  odbywa .

RAG: Mo e. To nie jest obowi zuj cy paragraf. 
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Równie  reprezentanci trzeciego sektora sygnalizowali, e samorz dy maj  sk onno  do 

interpretacji ustawy w a nie w ten sposób, co przek ada si  nie tylko na brak konsultacji, ale 

tak e na celowe niewi zanie programów wspó pracy z bud etami.

OPP: […] to jest program wspó pracy na rok 2005. Ale nie ma mowy nawet o z otówce. Je li si  do tego 
przeczyta uchwa  o zasadach wspó pracy, to si  okazuje, e tam mog  znale  prawie 15 razy s owo

„mo e”. Je eli jest tu zapis „mo e”, nie jest to fakultatywne, ale uznaniowe, to ja przepraszam, to takim 
dokumentem to mo na sobie co  tam gdzie  zrobi . Natomiast nie mo e on mie , (czy nie powinien 

mie ) charakteru u ytku publicznego. W zwi zku z tym ca y czas podkre lam, e jest przerost formy nad 

tre ci . Owszem, eby by  zgodnym z postanowieniem czy z zapisem ustawy, bo kontrola jedna, brak 
konsultacji kontrola druga, kontrola trzecia, w zwi zku z tym rada, administracja publiczna chce 

b yszcze , e tu wszystko okej, natomiast ycie idzie swoj  drog .

Warto doda , e (zarówno ta przytoczona wy ej, jak i pozosta e) wypowiedzi s  zwi zane z 

ju  przyj tymi programami, co oznacza, e ilustruj  one to, w jaki sposób proces 

przyjmowania programów si  dokonywa . Dlatego nie dziwi y nas cz sto powtarzaj ce si

relacje dotycz ce pracy nad programami podobne do tej, któr  przedstawi  dzia acz jednej ze 

l skich organizacji: 

NPP: Ustawa o po ytku i wolontariacie od 1 stycznia obowi zywa a, ale Urz d, czy Rada Miasta [...]
mia a uchwali  jak  uchwa  swoj . I by y to dwie takie kobylaste uchwa y, one by y straszne... Jak 

by o w lutym spotkanie wszystkich organizacji w urz dzie ze skarbnikiem i dzielony projekt tych uchwa ,
bo to by y dwie uchwa y, takie kobylaste, po kilkadziesi t stron ka da, i one by y przedstawione, i 

wszyscy otworzyli g by, bo nie bardzo wiedzieli jak si  do tego zabra , bo to bardzo prawnicze i 
organizacje nie bardzo wiedzia y, jak si  do tego przymierzy . By o to takie, e wszyscy siedzieli 

pora eni i mówili, no, je li tak musi by , to niech b dzie. I to by a taka szeroka konsultacja spo eczna. 

Potem Rada to uchwali a, a potem zosta o to zakwestionowane, troch  na zasadzie „skoro jest ustawa, 
to po co wam jeszcze taka uchwa a”.

Innym problemem sygnalizowanym przez organizacje pozarz dowe, który zwi zany jest 

z dzia aniem administracji publicznej s  praktyki zamierzonego konstruowania 

programów w oderwaniu od dokumentów finansowych (np. bud etu) i rozbijania ich na 

cz  „merytoryczn ” i „wykonawcz ”. Pierwsza stanowi zbiór postulatów i 

hipotetycznych celów, które maj  by  zrealizowane, natomiast druga, je eli w ogóle zostanie 

przyj ta, ma zawiera  sposób realizacji tych celów. W efekcie zapisy programu mog  zosta

zupe nie oderwane od sfery realnych dzia a , np. w postaci og aszania konkursów na 

realizacj  konkretnych zada . Ilustracj  tego problemu mo e by  wymiana zda  mi dzy

przedstawicielem organizacji i reprezentantem samorz du:

RAP: Ja my l , e to jest tak jak pan [...] mówi, e to jest nowe, to jeszcze niektórych parzy, eby si  za 
to ju  wzi , bo s  obawy. Ale s  te  w tych programach postanowienia ko cowe, e sprawy dotycz ce 

czasu, przebiegu g osowa  konkursowych okre li prezydent w odr bnym zarz dzeniu. I teraz my 

czekamy na to odr bne zarz dzenie, jak to b dzie wygl da o.

OPP: Jak b dzie pogrzebany... 
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RAP: Jak to b dzie pogrzebany? Ma to by  zrobione. No i jest to program na rok 2005. Czyli 

generalnie to ka da organizacja pozarz dowa, po drugie, e jest to program [...] do 2005 roku powinna 

by  przebudowana, przeszkolona w zakresie tych ustale  dotycz cych wewn trznych warunków 
konkursowych[...]. 

OPP: Do 15 listopada samorz dy musz  przedstawi  projekty bud etu. Przecie  w tym uk adzie 
zarz dzenia, powiedzmy, prezydenta powinny by  we wrze niu znane wszystkim, a nie w listopadzie, 

kiedy ju  projekt b dzie zamkni ty. To wtedy w jaki sposób pozyska  pieni dze? Nie, wtedy b dzie tak, 

bo znam takie zapisy m.in. miasta [...], e w szczególnie uzasadnionych wypadkach prezydent podejmie 
tak  decyzj . No, przepraszam, dla kogo to jest dokument? Dla prezydenta? 

Warto przytoczy  jeszcze jedn  wypowied  reprezentanta trzeciego sektora, który bra  udzia

w wielu konsultacjach dotycz cych rocznych programów wspó pracy: 

INF: Pomagaj c w ró nych miejscach w Polsce kilkadziesi t takich programów wspó pracy stworzy ,
napisa em na ten temat, ju  nie chc  si  chwali , 3 ksi ki i ta metodologia jest mi do  dobrze znana. 

Wydaje si , e jest to takie zdroworozs dkowe podej cie. Niestety, w adze publiczne (20% samorz dów

publicznych przyj o te programy) traktuj  to wszystko minimalistycznie, czyli jak najprostszym kosztem 
przyj  taki prosty program wspó pracy, który tak naprawd  nic nie wnosi nowego z jakiejkolwiek 

strony, czyli zawsze b dzie te ile  tam, 200 tys. z  na te organizacje itd. Oni dostaj  te pieni dze i tutaj 

b dziemy dalej wegetowa .

W zwi zku z tym ze strony przedstawicieli administracji publicznej cz sto pojawia o si

usprawiedliwienie, e program trudno jest powi za  z bud etem ze wzgl du na 

procedury lub po prostu ze wzgl du na permanentny brak rodków, zw aszcza 

mniejszych jednostek samorz du terytorialnego. Cz stym usprawiedliwieniem by  równie

krótki okres funkcjonowania ustawy i przesuni cie obowi zku stosowania nowych zasad 

przyznawania dotacji na czerwiec 2004 r.  

Obie strony zauwa a y te  wiele problemów dotycz cych programów wspó pracy, które 

wynikaj  z konstrukcji samej UDPP. Bardzo cz sto pojawiaj cy si  zarzut dotyczy

jednorocznego cyklu przyjmowania programów. Zdaniem rozmówców utrudnia to 

powi zanie programów z zadaniami realizowanymi przez okres d u szy ni  rok. 

Jednoroczno  programów jest tak e przyczyn , dla której trudno jest je powi za  z 

bud etem jednostek administracji. Utrudnia my lenie w szerszej perspektywie i jest 

uci liwa, je eli d y si  do przeprowadzenia solidnych konsultacji z organizacjami 

pozarz dowymi. Bardziej prozaiczny problem zwi zany z rocznym cyklem programów 

wspó pracy, o którym mówiono w trakcie dyskusji, to konieczno  powtarzania co roku 

w gruncie rzeczy tych samych uchwa . Wi kszo  zada , które mog  by  tam wpisane, 

nie zmienia si  w ci gu roku – po co wi c powtarza  ca  procedur  tak cz sto.
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Z drugiej strony, jeden z dzia aczy pozarz dowych dostrzeg  pewien interesuj cy walor tego 

rozwi zania, sugeruj c e programy o krótszej perspektywie czasowej aktywizuj

organizacje do poszukiwania alternatywnych rodków na prowadzon  dzia alno .

NPP: […]na ten temat to mo na by dyskutowa , bo je eli organizacja ma, umow  na okres 3-letni, to 
ona ma w pewnym sensie zapewniony byt i mo e to te  troszeczk  usypia jej czujno  w staraniu si  o 

inne rodki. Zasada jest jedna i organizacja musi zapewni  sobie ród a finansowania ró ne, bo je eli 
ma jedno ród o finansowania, to uzale nia si  w pewnym stopniu od tego, kto jej te rodki przeznacza. 

Kolejn  kwesti  pojawiaj c  si  cz sto w dyskusji jest brak w UDPP zapisów, które 

mówi yby o konsekwencjach zwi zanych z nieuchwaleniem rocznego programu 

wspó pracy, co mo e si  przyczynia  do ospa o ci jednostek administracji publicznej

(zw aszcza ma ych samorz dów) w przyjmowaniu programów. T  spraw czno równie  z 

brakiem wskazówek w ustawie, wed ug których nale a oby ocenia  efektywno

przyjmowanych programów. Warto zauwa y , e ten ostatni problem wydaje si  sztuczny. 

Ustawodawca bowiem wyra nie zaznaczy , e wspó praca ma si  opiera  na zasadach 

efektywno ci i nawet wskaza  konkretny artyku Ustawy o finansach publicznych, który 

operacjonalizuje t  zasad . Co wi cej, w rozdziale drugim raportu stwierdzili my, e zasada 

efektywno ci by a stosunkowo dobrze rozumiana przez samych rozmówców. Dlatego te

nale a oby oczekiwa , e opracowanie kryteriów oceny efektywno ci programów wspó pracy 

nie powinno nastr cza  trudno ci nawet bez precyzyjnych wskazówek w UDPP. Problem nie 

le y wi c w UDPP, ale raczej w niech ci obu stron do opracowania w asnych, rzetelnych 

kryteriów efektywno ci. 

Niejednoznaczna ocena programów wspó pracy by  mo e skrystalizuje si  w kolejnych 

latach, poniewa wiele trudno ci zwi zanych z tym zagadnieniem wi zano z opó nieniem

ostatecznego wej cia nowych zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarz dowym, 

spowodowanym nowelizacj  Ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o po ytku 

publicznym i o wolontariacie, w której wyniku termin obowi zywania nowych przepisów 

zosta  przesuni ty z 1 stycznia 2004 r. na 1 czerwca 2004 r.46. Zdaniem wielu uczestników 

dyskusji nowelizacja by a przyczyn , dla której programy nie s  wi zane z bud etem i 

doprowadza a do absurdalnych sytuacji w procesie ich przygotowywania i konsultowania. 

Jedna z osób reprezentuj cych organizacje po ytku publicznego skar y a si  np., e program 

na rok 2004 otrzyma a do konsultacji 20 listopada. 

46 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepe nosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, DzU 
2003, nr 228, poz. 2262.  
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Najcz ciej sugerowano b d  rekomendowano nast puj ce zmiany zapisów dotycz cych 

rocznych programów wspó pracy: 

wyd u enie cyklu przyjmowania programów (np. stworzenie mo liwo ci przyjmowania 

nie rocznych, ale 3-letnich lub nawet 5-letnich programów wspó pracy); 

wprowadzenie do UDPP zapisów, które zmusi yby do cis ego wi zania programów z 

bud etem danej jednostki; 

zintensyfikowanie nadzoru wojewody nad wykonaniem zapisów UDPP w tej kwestii; 

Rozmówcy wskazywali równie , e pewne rozwi zania s  mo liwe w obecnych 

uwarunkowaniach (np. zadania wieloletnie mo na dzieli  na etapy i po prostu wpisywa  w 

programy na kolejne lata, trudno ci w konstruowaniu programów wspó pracy na poziomie 

regionu mo na atwo przezwyci y , zbieraj c programy z ni szych szczebli samorz du i 

opieraj c si  na nich). 

Interesuj co zabrzmia a tak e sugestia przedstawiciela jednego z urz dów marsza kowskich, 

który widzia  urealnienie funkcjonowania programów wspó pracy nast puj co:

URM: Prognozuj c na bardzo d ugi okres w przysz o , u yj  s owa „ideologicznie”, chocia  to si

mo e le kojarzy . Je eli województwo samorz dowe jest zbiorem, w naszym przypadku 2 mln ludzi, a 

organizacje pozarz dowe s  przedstawicielstwem najaktywniejszych i tych, którzy naprawd  chc  co
zrobi . Samorz d wojewódzki nie mo e mie  200 osób, wiec dostanie si  33, robi 200 tys. To powinien 

by  zapis, mo e kiedy  b dzie, ustawowy, e na wspieranie organizacji pozarz dowych powinno by  5,7 
% bud etu województwa. 

Co ciekawe, wszystkie wymienione wy ej sugestie pojawia y si  w wypowiedziach 

przedstawicieli zarówno trzeciego sektora, jak i organizacji pozarz dowych – zarysowa a si

tutaj wyj tkowa zgodno .

Interesuj ce jest to, e ka da dyskusja na temat programów wspó pracy rozpoczyna a si

zawsze od wyra enia afirmacji tego rozwi zania, natomiast w dalszej cz ci dyskusji 

okazywa o si , e w szczegó ach tkwi bardzo wiele problemów, które dopiero nale y

rozwi za , aby programy rzeczywi cie spe nia y swoje zadanie. Okazuje si  bowiem, e w 

praktyce cz sto odbiegaj  one bardzo daleko od idea u zarysowanego w komentarzach do 

UDPP i poradnikach do ustawy. By  mo e kolejne lata rzeczywi cie poka  wi ksz

przydatno  programów wspó pracy. 
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KOMENTARZ PRAWNY

Ustawowe na o enie obowi zku wspó dzia ania mi dzysektorowego prowadzi do jego instytucjonalizacji, czego wyrazem 
jest obowi zek uchwalenia przez organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego rocznego programu wspó pracy z 
organizacjami pozarz dowymi

1
, ko cielnymi, osobami prawnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorz du

terytorialnego prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego. Nale y w tym miejscu zaznaczy , i  ustawa expressis 
verbis nie wymaga, aby program ten tworzony by  we wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz nie 
zawiera adnych dyspozycji odnosz cych si  do szczegó owo ci programu2.

Zgodnie z zasad  partnerstwa organizacje pozarz dowe powinny uczestniczy  w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów, których rozwi zywanie stanowi przedmiot zada  publicznych, w wypracowywaniu sposobów ich 
wykonywania oraz w wykonywaniu tych zada . Na tej podstawie oraz bior c pod uwag  postulat wzajemnego 
informowania si  stron, mo na wnioskowa , e przy uchwalaniu rocznego programu wspó pracy kooperacja z 
organizacjami nale cymi do trzeciego sektora by aby po dana i wskazana. 

Z pewno ci  obowi zek przyjmowania przez jednostki samorz du terytorialnego rocznych programów wspó pracy z 
organizacjami pozarz dowymi jest jednym z wa niejszych osi gni  w zakresie kszta towania wspó pracy 
mi dzysektorowej, na gruncie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Dlatego te dziwi fakt, e
ustawodawca ograniczy  si  jedynie do wpisania w tre ci aktu obowi zku uchwalenia programu, pozostawiaj c
tym samym w tpliwo ci, które ujawnia praktyka. Doktryna ju  wypracowa a pogl d, i  program ten winien by
przygotowywany równolegle z bud etem jednostki samorz du terytorialnego i w zwi zku z tym funkcjonalnym 
powi zaniem, uchwalony do 31 marca danego roku3.

W zwi zku z powy szym nale a oby rozwa y  zasadno  uchwalania programów wspó pracy w cyklu rocznym, 
skoro w takim trybie kszta t wspó pracy i wielko rodków na ni  przekazywanych zatwierdzone s  dopiero w 
drugim kwartale roku. Tryb ten nie pozwoli na wypracowanie dobrych warunków wspó pracy w perspektywie 
d ugofalowej.

Z powy szych przyczyn rekomenduje si  zmian  polegaj c  na wprowadzeniu ustawowej dyspozycji 
uchwalania trzyletnich programów wspó pracy, wraz z obowi zkiem rezerwowania rodków finansowych na ich 
realizacj  w cyklach rocznych, których wysoko  by aby zatwierdzana do ko ca roku poprzedniego. 

1
 Program wspó pracy dotyczy organizacji pozarz dowych w ogóle, a nie tylko organizacji po ytku publicznego.  

2
 Por. art. 5 ust. 3 Ustawy o po ytku publicznym i o wolontariacie.

3
 Por. H. Izdebski: Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003. Publikacja dost pna pod 

adresem: http://www.mgpips.gov.pl/_organizacje.php, s.38.

6. Prawne uregulowanie wolontariatu 

Na wst pnie nale y zaznaczy , e chocia Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o 

wolontariacie przewiduje mo liwo wiadczenia przez wolontariuszy pracy zarówno na 

rzecz organizacji pozarz dowych, jak i urz dów administracji publicznej, to praca ta 

interesowa a w zasadzie wy cznie przedstawicieli organizacji pozarz dowych.

Przedstawiciele administracji publicznej wypowiadali si  w tej kwestii na ogó  rzadko, a ich 

opinie by y czasem wr cz anegdotyczne47.

Zgodnie z art. 2 ust 3 UDPP wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonuje wiadczenia, odpowiadaj ce wiadczeniu pracy, na zasadach 

47 Nale y jednak zaznaczy , e w tek dotycz cy wolontariatu podejmowany by  w ostatniej cz ci dyskusji. Zdarza o si
wi c, e ze wzgl du na zm czenie uczestników b d  ograniczenia czasowe by  on traktowany skrótowo. Niemniej 
wywo ywa  te  sporo emocji. 
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okre lonych w ustawie. Z wst pnych wyników bada  Stowarzyszenia Klon/Jawor48 wynika, 

e w 2004r. z pracy wolontariuszy korzysta o 45% organizacji pozarz dowych. Zak adali my 

wi c, e w sytuacji, gdy prawie po owa organizacji trzeciego sektora wspó pracuje z 

wolontariuszami, zagadnienie to stanie si  przedmiotem ywej dyskusji, zw aszcza w ród

przedstawicieli tych organizacji. Trzeba jednak stwierdzi , e w wielu wypadkach nie tylko 

jednostki samorz du terytorialnego, ale te  same organizacje prezentowa y do

„pow ci gliwy” stosunek do wolontariatu. Postaramy si  bli ej zilustrowa  zauwa on

prawid owo .

Zestawiaj c poszczególne kategorie wypowiedzi wskazuj cych na problemy zwi zane z 

wolontariatem po wej ciu w ycie UDPP, trzeba stwierdzi , e uczestnicy dyskusji 

najwi cej trudno ci dostrzegali w a nie w zapisach tej ustawy. Jej efektem jest zbytnia 

formalizacja oraz „przeregulowanie” dobrowolnej i nieodp atnej pracy ochotniczej. Kolejne 

grupy problemów s  zwi zane stosunkiem do wolontariatu przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych i przedstawicieli administracji publicznej, w tym przede wszystkim 

wizji, czym wolontariat jest. W tki  te zosta y zebrane w tabeli 10. 

Tabela 10.  Najistotniejsze problemy zwi zane z uregulowaniem kwestii wolontariatu w UDPP 
sygnalizowane przez uczestników dyskusji. 

Problemy 
Zwi zane z prac

wolontariuszy 
Zwi zane z 

porozumieniami 

Zwi zane ze zwrotami 
kosztów, 

ubezpieczeniami 

Zwi zane
ze stosunkiem 
organizacji 
pozarz dowych 
do kwestii 
wolontariatu 

 nieznajomo  UDPP 

 mylenie kategorii  
cz onka organizacji         
z wolontariuszem 

 cechy wolontariuszy- 
(nieuczciwo , brak etosu)

 wolontariusze – g ównie 
jako „niewykwalifikowanej 
si y roboczej” 

 zbytnia formalizacja 

 i biurokratyzacja  

 (zniech  obie strony); 

 utrudniaj  relacje w 

 wypadku korzystania z 

 wolontariuszy  

 „akcyjnych” 

 wolontariusze nie chc
podpisywa  porozumie

 dodatkowe koszty dla 
organizacji 

 konieczno  op acania  

 sk adek wszystkim 
wolontariuszom 

 preferowanie jako 
wolontariuszy uczniów i 
studentów 

Zwi zane
ze stosunkiem 
administracji 
publicznej do 
kwestii 
wolontariatu 

 preferowanie formy             
sta y i praktyk 

 wolontariusze s  gorzej 
wykwalifikowani ni
praktykanci 

 brak pozytywnych 
przyk adów 

 koszty zwi zane z 
przeszkoleniem

Zwi zane z 
konstrukcj
UDPP

 „przeregulowanie” 
UDPP

 „przeregulowanie”  
UDPP

Truizmem jest stwierdzenie, e wolontariat jest niezb dnym elementem polskiego trzeciego 

sektora. Wiele projektów realizowanych przez organizacje pozarz dowe jest opartych na 

48 Por. M. Gumkowska, J. Herbst, R. Niecikowska, J. Wygna ski, G os w dyskusji nad strategi  wspierania inicjatyw 

obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych bada , Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2004. 
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pracy ochotników, a sam wolontariat powinien by  wa nym elementem codziennego 

funkcjonowania tak e tych organizacji, których przedstawiciele brali udzia  w naszych 

dyskusjach. Trzeba jednak stwierdzi , e wspomniany brak entuzjazmu oraz 

pow ci gliwo  przedstawicieli organizacji pozarz dowych wobec wolontariatu cz sto

bierze si  z nieznajomo ci UDPP w punktach dotycz cych wolontariatu. W takich 

wypadkach mamy do czynienia z ca kowitym brakiem wiadomo ci obowi zków jakie maj

wobec wolontariuszy organizacje korzystaj ce z ich pracy. Ten problem dosadnie 

zdiagnozowa  jeden z przedstawicieli administracji publicznej: 

URW: Wiele organizacji nie stosuje porozumie  z wolontariuszami. Nie bardzo s  zorientowane, w 

jaki sposób post powa  z wolontariuszami. Wol  w ogóle adnych kontaktów, niech pan mi przyjdzie 
pomo e, co  tam, ale na pewno z nimi nie zawieraj adnych umów. I tak samo nie wiedz , czy musz

by  wtedy [organizacjami] po ytku publicznego. Po prostu tutaj s  niejasno ci.

Du ej cz ci przedstawicieli trzeciego sektora wolontariat nagminnie myli  si  z 

nieodp atn  prac  cz onków w asnych organizacji. Ró nica mi dzy cz onkiem danej 

organizacji a wolontariuszem cz sto po prostu si  zaciera a:

KOO: [W a nie chcia em zapyta ] bo w tej chwili te  to cz sto odnotowuje. W naszym zespole jest nas 

12 osób, przy tym zespole parafialnym. Wszyscy dzia aj  na zasadzie wolontariatu i nie ma nic 
takiego, do tej pory nie by o, jak tu pani wspomnia a o tej umowie… 

Aby pozna  stosunek uczestników dyskusji do kwestii wolontariatu i ich ocen  regulacji 

wprowadzonych przez UDPP, warto si  zapozna  z postrzeganiem przez nich wolontariatu 

jaki prezentowali w trakcie dyskusji. W wielu wypowiedziach obecna by a wizja 

wolontariatu jako s u by. Takie tradycyjne rozumienie wolontariatu dobrze oddaje 

nast puj cy cytat: 

OPP: Generalnie wolontariat jest popularny, ale mnie nie potrzeba. Ja mam [...]osoby, które przysz y
zanim [...]. I s  z nami bez adnych oczekiwa , e jakie  b dzie ubezpieczenie  itd., za wiadczenie o 

pracy [...]. Oni to daj  jako dar, ten czas. 

Rozumienie wolontariatu jako dobrowolnej s u by na rzecz innych cz sto powoduje 

negatywny stosunek do regulacji wnoszonych przez UDPP.  

W tym kontek cie pojawia si  problem „przeregulowania” wolontariatu przez zapisy 

UDPP. W opinii wielu naszych rozmówców formalizacja relacji mi dzy wolontariuszem a 

organizacj  dokonana w UDPP (poprzez obowi zek podpisywania porozumie ) traktowana 

jest jako czynnik ograniczaj cy z jednej strony - sam  organizacj , a z drugiej strony 

potencjalnych wolontariuszy. Innymi s owy, ustawodawca podj  (niepotrzebnie) zbyt daleko 
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id c  prób  uj cia w ramy formalnoprawne spontanicznej i oddolnej formy aktywno ci

obywatelskiej i spo ecznej:

NPP: To si  pi knie sprawdza w sytuacji, gdy jest to po prostu wolontariusz, który przychodzi [...]
codziennie i ile  tam godzin pracuje. Natomiast je li jest sytuacja odmienna. [...] je li chcia bym 

zastosowa  t  ustaw  o wolontariacie u nas w stowarzyszeniu, to bym nic de facto nie zrobi . No bo to 

nie s  ludzie, którzy przychodz  codziennie, tylko jest po prostu co  konkretnie do zrobienia i si  do 
takiego cz owieka dzwoni i on co  tam robi. Czasami  jest to jeden dzie  w miesi cu, czasami jest to 

tydzie , jest to po prostu ró nie. Poza tym s  zapisy, które uwa am, e s  absurdalne przez to, e
zosta y zapisane w sensie „trzeba”, nie e „mo na”. 

Z kwest  formalizacji wi e si  zagro enie biurokratyzacj  wynikaj ce z konieczno ci

podpisywania porozumie  ze wszystkimi wolontariuszami, nawet tymi „akcyjnymi”, 

pojawiaj cymi si  w organizacjach sporadycznie: 

OPP: Natomiast zdecydowanie, je li chodzi o wolontariusza w organizacji, to ta ustawa [...] jednak 

[...] powi kszy a prac [...] biurokratyczn , organizacyjn , dlatego, e np. u nas jest co  takiego, e

musi by  przeszkolony ten wolontariusz z zakresu… 

W a nie zapis dotycz cy ubezpieczania i podpisywania porozumie  z wolontariuszami 

wzbudza  najwi cej kontrowersji w trakcie dyskusji: 

NPP: [Je eli trzeba] pojecha ,  co  tam zrobi , wkopa  tablic , czy co  czy wykosi , posadzi , po 

prostu jedzie jeden z ludzi raz w tygodniu, raz w miesi cu. Czy, ja mam si  bawi  tutaj ubezpieczanie 

tych ludzi, pomijaj c, e te  trzeba mie  na to rodki. To si  tak wydaje dla urz du to jest 7 z . Ja 
przepraszam, tu jest 7 z , tam jest 10 z  i zaczyna to jaka [wi ksza] kwota by . Oczywi cie tak, 

dochodzi problem dokumentowania wojewódzkich funduszy wolontariatu. Kolejne jakie  umowy, które 

de facto nam nie s  potrzebne. Ale ustawa na nas to nak ada. Owszem, je li wolontariusz chce, to 
trzeba mu to umo liwi . Natomiast je li nie ma takiej potrzeby, to dlaczego kto  nas zmusza, eby my 

takie umowy podpisywali? To jest bardzo dobra rzecz dla urz du czy dla instytucji, która zatrudnia 

wolontariusza, który przychodzi codziennie na par  godzin. To jest wietnie. Natomiast, niestety, 
zosta o przy okazji wylane dziecko z k piel . My po prostu, powiem szczerze, nie stosujemy tego 

zapisu.

Druga wizja wolontariatu wi e si  z traktowaniem aktywno ci ochotniczej jako sposobu 

wej cia na rynek pracy (perspektywa wolontariusza, zw aszcza m odego) czy  sposobu 

ograniczania bezrobocia (perspektywa strukturalna, w tym element polityki pa stwa). 

Tak rozumiany wolontariat to przede wszystkim sposób tworzenia nowych miejsc pracy. 

Tak  w a nie perspektyw  przyjmowali w trakcie dyskusji przede wszystkim przedstawiciele 

organizacji infrastrukturalnych:

INF: Po prostu droga do zatrudnienia, u nas tak samo. Teraz np. w województwie pomorskim jest 
prowadzone badanie trzeciego sektora, 40 wolontariuszy to robi. Ze wszystkimi jest podpisana umowa 

o wolontariacie, na przestrzeni 2, 3 miesi cy b d  realizowane [ankiety]. Czyli ca a czwórka 

[przeprowadza] te 3-godzinne ankiety. 
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Wolontariusze jako osoby, które zdoby y do wiadczenie w konkretnych organizacjach 

(maj ce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie), a ponadto jako osoby „zas u one” dla 

danych organizacji (pracowa y dla niej niezarobkowo, dzi ki czemu wykaza y si  przez to 

zaanga owaniem i bezinteresowno ci , czyli elementami sk adowymi etosu 

„trzeciosektorowego”) s  ch tnie zatrudniane przez te organizacje: 

NPP: Pragn  podkre li  fakt, e wi kszo  osób zatrudnionych w naszych placówkach, w a ciwie 90% 

na dzie  dzisiejszy, to s  osoby, które zaczyna y kontakt z naszymi organizacjami jako wolontariusze. 

Je eli nawet instytucja wolontariatu nie tworzy nowych miejsc pracy, to aktywizuje 

bezrobotnych:

NPP: Ja to doskonale rozumiem, e eby by  wolontariuszem, to najpierw trzeba mie  z czego y , ale  
uwa am, e du o lepiej jest, je eli jest si  bezrobotnym, to wiadczy  t  prac  woluntarystyczn , bo 

poprzez to czego  si  uczy ten cz owiek, wychodzi z domu, przejawia jak  aktywno . Aktywno , to 

ma pan racj , prosz  pana, e wiadomo, e trzeba mu zwróci  za dojazd.

Jest to o tyle istotna kwestia wskazywana przez naszych rozmówców, e dzi ki instytucji 

wolontariatu oferuje si  zaj cie osobom, które w innym wypadku pozostawa yby (z powodów 

strukturalnych) nieaktywne: 

NPP: Ja naprawd  mam ju  wieloletnie do wiadczenie z wolontariuszami. [Oprócz] m odzie y

przychodz  te  ludzie starsi, emeryci. Przychodzi jedna z pa  i siedzi u nas w biurze 2 godziny, 
poniewa  czuje si  dowarto ciowana. Ale do tej pani przychodz  m odzi ludzie zg osi a si

dziewczyna, która te  powiedzia a, e b dzie przychodzi a 2 godziny dziennie, bo te  nie ma co robi :

„Jestem studentk  na studiach zaocznych, nie mam pieni dzy, nie mam mo liwo ci zatrudnienia”  i 
wiem, e one we dwie, te panie wykonaj  mi prace pracownika biurowego super. Tylko trzeba im 

powiedzie , co trzeba robi  i pokierowa  administrowaniem. To oni si  na to decyduj , ja od nich 

niczego nie wymagam – wymagam tylko solidno ci po podpisaniu umowy.

Jak wida , ci nasi rozmówcy, którzy traktuj  wolontariat jako przygotowanie do 

aktywno ci zawodowej sk onni s  podkre la  raczej plusy ni  minusy rozwi za

przyj tych w UDPP. Przedstawiciele organizacji które od d u szego czasu korzysta y z pracy 

wolontariuszy zazwyczaj nie traktowa y zapisów UDPP jako problemu czy niedogodno ci:

OPP: My mamy takich wolontariuszy, którzy przychodz  d u ej i mamy tzw. akcyjnych wolontariuszy, 
którzy np. testuj  jeden czy dwa dni. Wtenczas dla nich mamy ubezpieczenie dla wolontariuszy, tych 

którzy s  w a nie poni ej 30 dni, z tym, e lista aktualna musi by  zawsze pod czona pod to 

ubezpieczenie. Natomiast jak mamy bardzo du  akcj , to wtedy wykupujemy [ubezpieczenie] na jeden 
dzie  dla tych  300 osób. To nie s  du e koszty [...] mieli my taki przypadek, e w czasie pos ugi u 

takiego pana, wolontariusz jecha  do niego i r k  sobie z ama , ZUS powiedzia , e nie, bo do miejsca, 

gdzie si  spe nia ten wolontariat ZUS nie przys uguje. Natomiast w miejscu przys uguje. Ale 
dowiedzieli my si , jak to dzia a.

Cytowana wypowied  wskazuje na mo liwo  stosowania zawartych w UDPP zapisów 

chroni cych interes wolontariuszy w sposób zapewniaj cy korzy  tak e organizacjom. W 
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tym uj ciu UDPP traktowana jest jako ustawa kodyfikuj ca wcze niejsz  praktyk

organizacji, które przed wej ciem w ycie tej ustawy cz sto ju  podpisywa y umowy z 

wolontariuszami i ubezpiecza y ich od skutków nieszcz liwych wypadków. Z perspektywy 

tych organizacji ustawa normalizuje sytuacj  nie tylko samych wolontariuszy, ale tak e

organizacji jako instytucji, które korzystaj  z ich pracy: 

NPP: Ale a propos pozytywów, to jedna rzecz, która daje poczucie bezpiecze stwa nam jako 

pracodawcy ju  w tym momencie, poniewa  my my to ju  robili du o wcze niej, podpisywali tak

umow  o prac  woluntarystyczn , wymy lon  sobie przez nas, tak u o on . A w tej chwili ta ustawa o 
wolontariacie porz dkuje te  pewne sprawy, e jest obowi zek podpisania [umowy], je eli kto  chce 

by  wolontariuszem. I jest to bezpiecze stwo, bo je eli oddajemy naszych podopiecznych pod opiek ,

np. wolontariusz prowadzi zaj cia, to my wiemy. Bo najpierw tego cz owieka szkolimy, przygl damy 
mu si  i dopiero dostaje zadanie samodzielne, podpisujemy z nim umow . Tak e to jest poczucie 

bezpiecze stwa dla nas jako pracodawcy.  

Przytoczony wy ej cytat pokazuje ca o ciowe podej cie cz ci organizacji do kwestii 

wolontariatu. W tym wypadku organizacje pozarz dowe traktuj  UDPP nie jako element je 

ograniczaj cy, ale jako narz dzie prowadzenia racjonalnej i profesjonalnej dzia alno ci. 

Na wst pie wspomnieli my, i  wypowiedzi przedstawicieli administracji publicznej na temat 

wolontariatu by y raczej sporadyczne. Ze wzgl du jednak na fakt, i  UDPP stwarza 

mo liwo  korzystania z pracy wolontariuszy tak e jednostkom administracji publicznej, 

warto prze ledzi  stosunek urz dników do tej kwestii. 

Podstawowa tendencja sprowadza si  do preferowania w urz dach sta ystów oraz 

praktykantów a nie wolontariuszy: 

URM: Mo e powiem, jak to wygl da u nas w urz dzie marsza kowskim. Poza zatrudnionymi 
urz dnikami ewentualnie tylko s  praktyki studenckie. Praktykanci to jest jedyna forma uczestnictwa 

w yciu urz du, poza stosunkiem pracy. 

OPP: Je eli korzystaj , to tylko i wy cznie ze sta ystów. W tym momencie [mamy] jedn  czyst

zasad , bardzo jasno okre lone regu y. Puszczam sta yst , urz d pracy p aci. Ja go trzymam 6 

miesi cy. Podpisuj  umow  bez zatrudniania, dzi kuj , do widzenia. I ka da administracja takiego 
cz owieka przyjmie. Jak bym poszed : „Ja chc  wam w papierach pomóc”, to by mnie wygonili i 

nawet by ze mn  nie rozmawiali: „Co ty cz owieku mi chcesz tu pomiesza  w kwitach?”. Sta ysta ma 

okre lone zadania, kart  zada . Wiadomo, na jaki okres czasu, ile godzin ma pracowa  itd. 
Administracja nie b dzie si  bawi a w wolontariusza, je eli nie b dzie mia a regu  okre lonych.

Przedstawiciele jednostek samorz du terytorialnego cz sto myl  wolontariat ze sta ami b d

praktykami. Próby szerokiego wykorzystania wolontariuszy w urz dach nale  raczej do 

rzadko ci, co t umaczone by o g ównie faktem atwego dost pu do sta ystów czy 

praktykantów. W jednym z miast na pytanie prowadz cego na temat korzystania z 

wolontariuszy w urz dach pad a odpowied : Pan artuje! [URG]. 
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Chocia  urz dnicy raczej sceptycznie podchodz  do mo liwo ci pracy woluntarystycznej w 

ich instytucjach, to dostrzegaj  wag  wolontariatu jako formy aktywno ci w danej 

spo eczno ci lokalnej. Urz dy organizuj  konkursy na „wolontariusza roku” b d  w jaki  inny 

sposób staraj  si  wyró nia  te osoby: 

URG: Organizujemy Dzie  Wolontariatu, ju  drugi rok z kolei, gdzie nagradzani s  wolontariusze, 
otrzymuj  dyplomy wr czane przez prezydenta za swoj  coroczn  ci k  prac . Jest to bardzo mi e.

Z drugiej strony zw aszcza przedstawiciele Regionalnych O rodków Polityki Spo ecznej i 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wskazywali na potrzeb  instytucji wolontariatu we 

w asnych placówkach: 

RPS: Natomiast ta ustawa pozwoli a na korzystanie, powiem tak brzydko, z dodatkowych r k do 
pracy, które zawsze s  potrzebne, jednocze nie [stworzy a] gwarancje i bezpiecze stwo osobie 

zatrudnionej.

W instytucjach wiadcz cych pomoc spo eczn  (OPS, PCPR), gdzie liczba zg aszaj cych si

sta ystów b d  praktykantów jest mniejsza ni  np. w urz dach miasta, a typ podejmowanych 

dzia a  ma charakter pomocowy i interwencyjny, udzia  wolontariuszy staje si  niejako 

konieczno ci .  W pozosta ych wypadkach, je eli ju  urz dy korzystaj  z pracy 

wolontariuszy, to nast puje to przy organizowaniu wspólnych akcji z innymi podmiotami: 

URG: My wolontariuszy wykorzystujemy, w cudzys owie, z ró nych organizacji, przy wspó dzia aniu z 

nimi. To robimy co roku, jako urz d wojewódzki z ró nymi organizacjami, w Mi dzynarodowy Dzie
Wolontariusza robimy tak  wojewódzk  konferencj  i tych wolontariuszy tak wykorzystujemy, w 

cudzys owie mówi . Nastawiamy si , by  mo e b dzie to wprowadzane.

Jak wida , administracja publiczna uwa a wolontariat raczej za aktywno

zarezerwowan  dla organizacji pozarz dowych. Zapotrzebowanie na wolontariuszy 

pojawia si  w sytuacji „braku r k do pracy”, kiedy nie ma wystarczaj cej liczby 

w asnych pracowników, sta ystów b d  praktykantów.

Wa na kwestia, na któr  warto zwróci  uwag  w wietle zebranego materia u dotyczy 

relacji mi dzy organizacjami korzystaj cymi z pracy ochotniczej a samymi 

wolontariuszami. Interesuj ce jest, kto, zdaniem naszych rozmówców, jest rzeczywistym 

beneficjentem zapisów UDPP –organizacje pozarz dowe czy mo e sami wolontariusze? 

Przedstawiciele organizacji traktuj cy wolontariat jako form  aktywizacji zawodowej  

jednoznacznie wskazuj  na wolontariuszy, a w ród nich osoby bezrobotne, którym praca 

ochotnicza daje mo liwo  zdobycia do wiadczenia zawodowego, przygotowywania si  do 
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wej cia na „normalny” (praca p atna) rynek pracy:

NPP: W tej chwili doszli my do porozumienia z Powiatowym Urz dem Pracy, gdzie rekrutujemy 

równie  z osób bezrobotnych, bezrobotnych przygotowanych do pracy z osobami niepe nosprawnymi i 
oni u nas pracuj  typowo woluntarystycznie przez pewien okres czasu. Je eli si  sprawdzaj , to 

Powiatowy Urz d Pracy daje im stypendium na 3 miesi ce, bez gwarancji dalszego zatrudnienia, i oni 

ju  wtedy zdobywaj  do wiadczenie zawodowe jako praktyka zawodowa i ju  wtedy przestaj  by
bezrobotni. 

Oprócz wspomnianego wy ej traktowania wolontariatu jak formy przygotowania do 

wykonywania okre lonego zawodu czy sposobu „wej cia” do organizacji prowadz cej

interesuj c  dla wolontariusza dzia alno  nasi rozmówcy wskazywali te  na wolontariat jako 

sposób samorozwoju osób, które podejmuj  prac  ochotnicz :

OPP: Ja mia am dziewczyny na umowie z uniwersytetem, umowa si  sko czy a, ale one przychodz

jako wolontariuszki. Sta e si  ko cz , a one przychodz  i trzeba by o je zarejestrowa  i za nie p aci .

Ma o tego, one uczestnicz  w pewnych zadaniach. Dwie z nich robi  prace magisterskie pod kontem 
tego, co jest tu robione.

Oczywi cie, wskazywanie na wolontariuszy jako na beneficjentów rozwi za

ustawowych nie wyklucza dostrzegania korzy ci, jakie p yn  z UDPP dla samych 

organizacji pozarz dowych. 

Po stronie korzy ci „instytucjonalnych” przedstawiciele organizacji wymieniaj  przede 

wszystkim mo liwo  wyliczania warto ci pracy wolontariuszy jako wk adu w asnego

organizacji w konkretny projekt realizowany z administracj  publiczn  (a wi c

wspó finansowany ze rodków publicznych): 

NPP: Dla mnie jedna istotna rzecz, któr  ju  w tej chwili zauwa y am po wprowadzeniu tej ustawy, to 
jest fakt, e przy konstruowaniu kosztorysów i bud etu ró nych zada  wreszcie tak normalnie, 

otwarcie mo na wykaza  wk ad wolontariuszy i wyceni  ich prac . Bo do tej pory to by o ró nie, 

oczywi cie zale a o te  od interpretacji urz dnika. Nie by o jednoznacznego zapisu. Teraz wyra nie. 
Bo to jest przecie  nieocenione. To s  czasami godziny, dni, tygodnie pracy nad jakim  tam zadaniem, 

za które si  nie p aci. 

Równie  ustawowy obowi zek pokrywania kosztów podró y  (art. 45 UDPP) rozwi zaniem, 

które uczestnicy dyskusji wskazywali jako korzystne zarówno dla wolontariuszy, jak i 

organizacji pozarz dowych. Na ogó  zapis ten by  traktowany jako u atwiaj cy wykorzystanie 

na wi ksz  skal  pracy wolontariuszy w dzia alno ci organizacji: 

OPP: Jedno, co jeszcze bardzo wa ne da a ta ustawa, to zawsze by  problem, co zrobi  z delegacjami 

dla wolontariuszy, czy jak im zwraca  te koszty podró y, np. gdy ich na szkolenia wysy ali my czy 

zjazdy, czy jakie  spotkania. Zawsze ten problem si  pojawia , ale teraz ju  s  delegacje. To pozwala na 
rozliczenie.
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Organizacje, które przed wej ciem w ycie UDPP boryka y si  z niemo liwo ci  rozliczania 

wyjazdów wolontariuszy zapis ten przyj y wr cz entuzjastycznie. Ponadto, jak pokazuje 

przytoczony wy ej cytat, art. 45 umo liwi  traktowanie obci e  poniesionych tytu em 

zwrotu kosztów podró y jako kategorii podlegaj cej rozliczeniu, a pracy wolontariusza - jako 

wk adu w asnego w realizacj  projektu: 

INF:  Chcia abym powiedzie  o obustronnych korzy ciach. [...] nie wiem, czy pa stwo w urz dach 

pa stwowych potraficie doceni  prac  wolontariuszy. To jest trudne. Ale [...] je eli macie wk ad w asny 

20%, to mo ecie m.in. [rozliczy ] prac  waszych wolontariuszy. 

Z drugiej strony, na co warto zwróci  uwag , wiele organizacji jest ci gle nie wiadomych 

potencjalnych korzy ci b d  uwa a wr cz, e sytuacja jest odmienna:  

OPP: Mam jedn  pretensj , je li chodzi o programy, e praca wolontariusza nie jest liczona jako tzw. 

rodki, wk ad w asny.

Mo liwe jest te , e cytowana wypowied  wskazuje na niekorzystn  dla organizacji praktyk

instytucji publicznych rozliczaj cych projekty czy zlecone organizacjom  zadania publiczne. 

W wielu wypadkach urz dnicy, ale tak e organizacje, nie ufaj  swoim wolontariuszom.

Wida  tutaj raczej obaw  nie przed sam  instytucj  wolontariatu (bo ta jest akceptowana), ale 

przed potencjalnie nieuczciwymi wolontariuszami. Jest interesuj ce, e w a nie „czynnik 

ludzki” wzbudza obawy, cz sto zreszt  uzasadnione: 

KOO: [...] jest strach czy taki l k troch  przed wpuszczeniem do urz du ludzi z zewn trz.

OPP: Dla tych, którzy pracuj  z wolontariuszami, z lud mi w ogóle, pewne zachowania s  czytelne. 
My wiemy o tym. Ja np. nie mog  si  pozby  jednej wolontariuszki, która by a niepewna [...]. Ale jak 

widzia em, e jej zachowania wobec chorych, piel gniarki to te  potwierdza y, by y tak drastyczne, 

je eli chodzi o pewne opieku cze czynno ci [...], e, powiedzmy, musia em jej podzi kowa . Ta 
dziewczyna si  upar a, e b dzie przychodzi  do chorych, wr cz odwiedza a tych chorych bez mojej 

wiedzy, a ja wiedzia em od rodzin, e [...]. To jest oczywi cie skrajny przypadek, ale takie s . Ka dy 

cz owiek, my mamy w asne interesy przecie . Trzeba dostrzega  te interesy. Mo e inaczej: problem 
solidarno ci i wspó czucia – to jest ludzki odruch. Ale cz ciej to nasze interesy. I eby te interesy nie 

narusza y dobra i interesów tego drugiego cz owieka. Tak to trzeba realizowa  i kontrolowa .

W tym miejscu pojawia si kwestia doboru osób do wolontariatu. Uczestnicy dyskusji 

wskazywali na konieczno  stworzenia pewnych standardów selekcji, w których 

uwzgl dniona by aby specyfika danej instytucji i charakter prowadzonych przez ni  dzia a :

OPP: Pami tam takie zdarzenie mojego kolegi z  Poznania, który za o y  stowarzyszenie wzajemnej 

pomocy i on zrzesza ludzi, którzy mieli chodzi  i pomaga [...] starszym paniom. I prze y  horror jak w 

pewnym momencie odkry , e rekrutuj  si  w tej grupie wolontariusze, którzy s  zg oszeni i na 
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przyk ad molestuj  dzieci, albo dokonuj  pewnego nadu ycia w mieszkaniu [...]. Wolontariusz 
powinien by  sprawdzony. Musimy wiedzie , kogo chcemy. 

Kolejna kwestia zwi zana z relacjami wolontariusz–organizacja sprowadza si  do tego, e

wolontariusze cz sto sami nie chc  podpisywa  porozumie :

OPP: Oni te  nie chc , to nie znaczy, e je eli mo na podpisa  porozumienie, to oni chc  podpisa

porozumienie. Natomiast to porozumienie, które e my podpisali, to jak gdyby bardziej dyscyplinuje, 
e jak kto  podpisze si  i zobowi e si  raz w tygodniu 4 godziny, to on rzeczywi cie przychodzi 

wtenczas [...]. 

Przytoczony cytat pozwala dostrzec, jak UDPP dyscyplinuje obie strony porozumienia, gdy

na organizacje nak ada obowi zek realizowania pewnych wiadcze  na rzecz wolontariuszy, 

ale samych wolontariuszy zobowi zuje do zachowania „nale ytej staranno ci” przy 

wykonywaniu postanowie  zawartych w porozumieniu 49.

Cz  uczestników dyskusji wyra a w tpliwo ci w stosunku do przyj tego w UDPP 

rozwi zania, zgodnie którym  wolontariuszem nie jest osoba fizyczna, indywidualnie 

(samodzielnie) wiadcz ca prac  na rzecz potrzebuj cych. Ustawa zak ada bowiem, e

wolontariuszem jest osoba nieodp atnie wiadcz ca prac  na rzecz podmiotów wymienionych 

art. 42 UDPP. Oznacza to, i  przy organizacji wolontariatu konieczne jest po rednictwo 

organizacji pozarz dowych b d  urz dów administracji publicznej: 

NPP: [...] mówicie, e wam szkoda tych wolontariuszy. Musz  powiedzie , e mam zupe nie inne 

wra enie, dlatego e cz sto jest tak, e jest wi cej wolontariuszy, ni  osób, które chc  korzysta  z ich 
us ug. Tylko jedna jest jeszcze wa na rzecz w tych zapisach, [...] e wykluczone s  jako korzystaj ce

osoby fizyczne, czyli bezpo rednie wiadczenie powiedzmy osobie starszej, czy tam niepe nosprawnej, 

która jest w domu nie jest mo liwe, tylko poprzez organizacj .

Chocia  UDPP mówi o tym, e dana organizacja mo e (a wi c nie musi) pokrywa  koszty 

szkolenia wolontariuszy, to tak e ten zapis wzbudzi  kontrowersje przedstawicieli niektórych 

podmiotów trzeciego sektora. Okazuje si , e organizacje podkre laj ce problemy i koszty 

zwi zane z podpisywaniem porozumie  z wolontariuszami, obowi zek zwrotu kosztów i 

wyp acania diet d  raczej do korzystania z us ug sta ystów, a nie wolontariuszy. W takim 

jednak wypadku kategoria osób pracuj cych ochotniczo ogranicza si  automatycznie do 

uczniów i studentów:

OPP: Jest problem i nie mog  tego przeforsowa  ani z urz dem pracy, ani sam przyj  wolontariusza 

oficjalnie, bo w tej chwili jestem na etapie takim, e jak co  zrobi  nielegalnie, czyli na g b :
„Dobrze. Przychod . B dziesz wolontariuszem”. To on sobie co  zrobi i wtedy ja b d  mia

49 R. Skiba, Ustawa o Dzia alno ci Po ytku Publicznego i Wolontariacie. Poradnik dla Organizacji Pozarz dowych,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa 2004, s.148. 

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 108 

pozamiatane. W zwi zku z tym nie mog  przyj  wolontariusza, poniewa  nie ma aktów 
wykonawczych do ustawy dotycz cych wolontariatu jako takiego, normalnego. Bo ja powinienem ile

zap aci  lub urz d pracy powinien ile  tam zap aci , bo za osob , ubezpieczenia sk adk . I ja 

rozmawiam z dyrektorem urz du pracy, który mówi mi: „No i co chcesz tego, e chcesz przyj
wolontariusza, a ja mam pieni dze na niego, jak ja nie wiem, ile mam zap aci ?”. Stoimy w martwym 

punkcie, dlatego prowadz  swoj  ju  ca kiem osobn  dzia k , czyli chc  utworzy  w asne centrum 

wolontariatu. Chc  je utworzy  wspólnie z Wy sz  Szko  Zawodow  w [...]. Po czy  si y i moje i 
[nazwa miasta] bo to jest 15 kilometrów, wi c nie jest to odleg o  zabójcza. I wtedy mia bym 

studentów, mam praktykantów, bior  na praktyki studentów, ale móg bym wzi  wtedy wolontariuszy, 

oficjalnie do siebie do placówki. I nie tylko do siebie do placówki, bo równie  ksi dz mo e korzysta  w 
momencie, kiedy ja mam centrum wolontariatu bez adnych obci e . Krzyknie do mnie: „Daj mi 

trzech wolontariuszy”. Wi c w tym problem jest i dlatego ja musz  administracyjnie si  z powrotem 
przygotowa .

W skrajnym wypadku organizacje pozarz dowe nie podpisuj  porozumie  z wolontariuszami 

lub robi  to tylko w bardzo szczególnych sytuacjach. Dobrze oddaje to nast puj cy cytat: 

KOO: Mamy jedn  tylko tak  umow  podpisan . Chodzi konkretnie o piel gniark , eby nie straci a

prawa wykonywania zawodu. Wi c ona zwróci a si  do nas z pro b  o to, eby jej w ten sposób 
pomóc, dlatego, e jest tyle lat pozostaje bezrobotna, je eli minie 5 lat, traci prawo wykonywania 

zawodu i koniec. W tej chwili mamy tylko tak  i wy cznie. 

Stosunkowo cz sto okazuje si  te , e kwalifikacje wolontariuszy s  zbyt niskie, a ochotnicy 

, wbrew zapisom UDPP podkre laj cym znaczenie profesjonalizacji pracy ochotniczej, staj

si  „niewykwalifikowan  si  robocz ”:

RPS: U nas mo e nie ma tak strasznie du o ludzi. To znaczy ch tnych mo e jest, jak mówi , nie 

praktykujemy na pó  dnia, bo to si  mija z celem. Je li kto  si  deklaruje do pracy, to na troszeczk
d u ej, bo nie ukrywajmy, jest wolontariuszem, to on si rednio zna na tym, co on ma robi  tutaj. Czas 

w o ony z naszej strony musi zaprocentowa  z tej drugiej strony. Wi c je li kto  jest, 

to na troch  d u ej.

Analizuj c wolontariat, warto zwróci  uwag  na jeszcze jeden fakt. Podczas niemal ka dej

dyskusji mieli my do czynienia z sytuacj , e kto  z rozmówców dopiero si  dowiadywa  od 

innych uczestników o tre ci obowi zuj cych zapisów UDPP dotycz cych wolontariatu (np. o 

obowi zku p acenia sk adek ubezpieczeniowych czy podpisywania umów z 

wolontariuszami). Cz sto te  lepiej poinformowani uczestnicy dyskusji wyja niali

w tpliwo ci osobom mniej zaznajomionym z tre ci  ustawy: 

NPP: Bo to jest tak, e jak jest wprowadzony zapis ustawowy, to ju  si  pa stwo przestraszyli, o Bo e,
a jakie to b d  koszty. To nieprawda. Mo na zatrudni  wolontariusza w sposób zupe nie legalny, nie 

ponosz c praktycznie adnych kosztów. 
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KOMENTARZ PRAWNY

Dobrowolna, nieodp atna praca ochotnicza jest jednym z najpowa niejszych czynników umo liwiaj cych rozwój sektora 
organizacji pozarz dowych. Prawne uregulowanie wolontariatu by o d eniem wielu przedstawicieli organizacji 
pozarz dowych, a wprowadzenie szczegó owych zapisów w tym zakresie uwa ano za jedno z podstawowych osi gni
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego. 

Szczegó owe regulacje instytucji wolontariatu znajduj  si  w dziale III ustawy. Zgodnie z przepisami, wolontariuszem jest 
osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje wiadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i 
instytucji. Osoba pe noletnia mo e podj  si  wykonywania wiadcze  jako wolontariusz samodzielnie. Natomiast w 
przypadku osób, które nie s  pe noletnie, na rozpocz cie takiej dzia alno ci wymagana jest zgoda przedstawiciela 
ustawowego. Wolontariusz pracuje na rzecz organizacji na podstawie porozumienia zawartego z organizacj . Powinno 
ono okre la  zakres, sposób i czas wykonywania wiadczenia oraz zawiera  postanowienie o mo liwo ci jego 
rozwi zania. W przypadku wolontariatu przekraczaj cego okres 30. dni, wymagana jest forma pisemna dla zawarcia 
porozumienia.  

Jak wynika z „Wzoru oferty organizacji pozarz dowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej”, który stanowi za cznik do 
rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania, wiadczenia wolontariuszy stanowi  pozafinansowy wk ad w asny organizacji na realizacj
zadania i w zawi zku z tym, nie mog  by  przeliczane na warto  finansow .

Na podstawie art. 46 ustawy, wolontariusz zostaje obj ty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem okre lonym w umowie 
zawartej pomi dzy zg aszaj c  organizacj  a Narodowym Funduszem Zdrowia. Ubezpieczenie wygasa w wyniku 
rozwi zania umowy lub po up ywie miesi ca zaleg o ci w op acaniu sk adek. Z kolei ubezpieczenie od nast pstw 
nieszcz liwych wypadków organizacja zobowi zana jest pokrywa , gdy porozumienie z wolontariuszem zawarto na 
czas krótszy ni  30. dni. W takim wypadku organizacja zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym odpowiedni
umow . Je eli porozumienie z wolontariuszem zawarto na okres przekraczaj cy 30. dni, to zostaje on obj ty 
ubezpieczeniem z tytu u nieszcz liwych wypadków na mocy przepisów ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o 
zaopatrzeniu z tytu u wypadków lub chorób zawodowych powsta ych w szczególnych okoliczno ciach. 

W raporcie „Wolontariat – bariery prawne”, sporz dzonym przez dr Marcina Krajewskiego dla Fundacji im. Stefana 
Batorego przed uchwaleniem ustawy, czytamy: „Kompleksowa regulacja tego zjawiska [wolontariatu], czy to w postaci 
odr bnej ustawy, czy te  jako zapisu w ustawie o organizacjach pozarz dowych jest niewskazane. Zwi zana z takim 
zabiegiem konieczno  przyj cia definicji ustawowej mog aby prowadzi  do wielu zagro e  dla dynamicznie 
rozwijaj cego si  zjawiska i pozbawi  niektóre formy wolontariatu z przywilejów, z których korzystaj  one ju  obecnie.

10
”

Jak wskazuje praktyka, obawy te potwierdzi y si , a konsekwencj  wprowadzenia przepisów dotycz cych wolontariatu 
jest  sformalizowanie dobrowolnej i nieodp atnej pracy ochotniczej. Niestety, przepisy nie zawsze stanowi  udogodnienie 
dla praktyki, ale generuj  nowe bariery, które prawdopodobnie nie pojawi yby si  w razie braku takiej regulacji. 

1
 M. Krajewski, Wolontariat - bariery prawne, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, maszynopis powielony, s. 9. 

2
 Art. 42 - 48 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. 

3
 Art. 42 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. 

4
 Art. 43 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. 

5
 Art. 44 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie. 

6
 Dz.U. nr 193, poz. 1891. 

7
 Tak te  interpretuje kwesti wiadcze  wolontariuszy jako wk adu w asnego organizacji Departament Po ytku Publicznego 

Ministerstwa Polityki Spo ecznej.
8
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, (Dz.U. nr 45, poz. 391).

9
 Dz.U. nr 199, poz. 1674 z pó n. zm. 

10
 M. Krajewski, op.cit., s. 20

 * * * 

Na podstawie analizy wypowiedzi naszych rozmówców o ich w asnych do wiadczeniach, 

problemach i opiniach na temat wolontariatu oraz rozwi za  przyj tych w UDPP 

stwierdzamy, i  – wbrew naszym wcze niejszym intuicjom – uczestnicy dyskusji 

reprezentuj cy organizacje pozarz dowe cz sto dysponowali jedynie ograniczon  wiedz  na 

temat regulacji pracy ochotniczej zawartych w UDPP. Sam wolontariat rozumiany jest przez 

nich na dwa sposoby: jako s u ba (w tym wypadku dominuj  krytyczne uwagi na temat 

zapisów UDPP) b d  jako forma aktywno ci zawodowej (wówczas wskazywane s

pozytywne rozwi zania ustawowe zarówno dla organizacji, jak i samych wolontariuszy). 
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Pomimo tych opinii zapisy UDPP dotycz ce wolontariatu w wielu przypadkach s  martwe. 

Po pierwsze, prawdopodobnie du a cz  organizacji unika podpisywania porozumie  z 

wolontariuszami oraz ich ubezpieczania. Po drugie, urz dy publiczne zdecydowanie wol  za

zatrudnia  sta ystów lub praktykantów, a nie wolontariuszy. 

7. Inne istotne problemy i obawy zg aszane w trakcie 
dyskusji

Dyskusje by y moderowane i prowadzone wed ug scenariusza50, ale uczestnicy, je eli 

wyrazili ch , mogli zaproponowa  zmian  tematu i wprowadzi  nowe w tki. Na koniec 

ka dej sesji, je li pozwoli  na to czas, prosili my rozmówców o przedstawienie swoich 

ogólnych refleksji na temat UDPP. Znalezienie tematów dyskusji innych ni  te, na których 

omówieniu zale a o nam najbardziej, nigdy nie sprawia o trudno ci. Rozmówcy, cho

wcze niej byli uprzedzeni o g ównych tematach dyskusji, przychodzili zazwyczaj z gotow

list  innych zagadnie , które chcieliby poruszy  na spotkaniu. Nowe tematy pojawia y si

tak e spontanicznie w trakcie omawiania kolejnych kwestii przewidzianych w scenariuszu. 

Na podstawie wypowiedzi uczestników dyskusji zarysowa y si  cztery ogólne w tki zwi zane

z funkcjonowaniem UDPP, na które warto zwróci  baczniejsz  uwag . Analizuj c ten 

„dodatkowy” materia  empiryczny, postanowili my – tak jak w przypadku wcze niej

omówionych kwestii – przedstawi  go z wyodr bnieniem perspektywy rodowiska

pozarz dowego i perspektywy administracji publicznej tabela 9.

50 Por. aneks III. 
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Tabela  9. Inne istotne problemy sygnalizowane przez uczestników dyskusji 

Problemy 
Zwi zane z 
wewn trzn

konstrukcj  UDPP 

Zwi zane z 
relacjami UDPP do 

innych aktów 
prawnych 

Zwi zane z 
finansow  stron
funkcjonowania 

UDPP

Dotycz ce UDPP 
zwi zane ze 
wzajemnymi 

relacjami mi dzy 
administracj

publiczn  i 
organizacjami 

pozarz dowymi 

Sygnalizowane 
g ównie przez 
przedstawicieli 
administracji 
publicznej 

 obszary po ytku 
publicznego 
wskazane w 
UDPP nie 
pokrywaj  si  z 
obszarami 
dzia ania 
jednostek 
administracji 
publicznej 

 nieznajomo
UDPP po stronie 
organizacji 
pozarz dowych 

Sygnalizowane 
wspólnie przez 
obie strony 

 UDPP promuje 
du e i silne 
organizacje / 
zagra a bytowi 
organizacji 
lokalnych i ma ych 

 przepisy UDPP 
pokrywaj  si  z 
przepisami
innych ustaw – 
zw aszcza
Ustawy o 
pomocy 
spo ecznej

 UDPP w 
komplikuje relacje 
mi dzy 
administracj
publiczn  i 
organizacjami 
pozarz dowymi w 
porównaniu z  
sytuacj  sprzed 
jej
obowi zywania; 

Sygnalizowane 
g ównie przez 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarz dowych 

 UDPP narzuca 
skomplikowany 
tryb rejestracji 
organizacji 
po ytku 
publicznego 

 z a konstrukcja 
mechanizmu
przekazywania 
1% podatku 

 zbyt du e koszty 
uzyskania i 
utrzymania 
statusu
organizacji 
po ytku 
publicznego 

 nieznajomo
UDPP po stronie 
administracji 
publicznej 

Problem, który nie znalaz  si  w tabeli, a o którym wielokrotnie ju  wspominali my, to 

kwestia „krótkiego ycia” UDPP. Przypominamy o nim jeszcze raz, poniewa  uczestnicy 

dyskusji, omawiaj c inne trudno ci, cz sto podkre lali, e by  mo e s  one zwi zane w a nie

z krótkim okresem funkcjonowania ustawy i wyra ali nadziej , e by  mo e same si

rozwi , znikn  lub „dotr ” w miar  up ywu czasu. 

Zestawienie w tabeli 9 obaw i problemów, na które wskazywa y osoby reprezentuj ce trzeci 

sektor oraz przedstawiciele administracji publicznej pozwala na lepsze dostrze enie ró nic w 

perspektywie obu stron. Jednocze nie mo na zauwa y  kilka istotnych problemów 

dostrzeganych przez obie strony w mniej wi cej podobny sposób.. Przygotowuj c si  do 

ewentualnej nowelizacji UDPP, ustawodawca powinien, naszym zdaniem, skupi  szczególn

uwag  w a nie na tych kwestiach. Omówimy je pokrótce, a w ko cowej cz ci rozdzia u

nawi emy jeszcze do zagadnie  eksponowanych odr bnie przez ka d  ze stron. 
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7.1. Zagro enia dla rozwoju ma ych organizacji.  

Wspólna by a m.in. obawa o to, e UDPP promuje du e, silne organizacje o wyrobionej 

pozycji i kontaktach w kr gach administracji samorz dowej. Umocnienie organizacji 

du ych dokonuje si , zdaniem naszych respondentów, kosztem organizacji ma ych, lokalnych 

znajduj cych si  bardzo blisko ludzi. Nie jest to nowy w tek w dyskusji nad mo liwymi 

skutkami ustawy51, ale najciekawsze jest to, e by  on bardzo cz sto poruszany wspólnie 

przez jedn  i drug  stron , a w obr bie trzeciego sektora – zarówno przez przedstawicieli 

ma ych, jak i du ych organizacji. Najpe niej istot  tego zagro enia uj  reprezentant silnej 

organizacji pozarz dowej, maj cej ju  status organizacji po ytku publicznego: 

OPP: Par  uwag [na temat] ustawy, a nie w asnej dzia alno ci. Po pierwsze, moim zdaniem ta ustawa 
promuje silne organizacje, a z drugiej strony nie ma adnych mechanizmów pobudzaj cych dzia alno

ma ych, nowych organizacji. Ma o tego, zniech ca ma e organizacje do jakiejkolwiek dzia alno ci, bo w 

my l tej ustawy nie maj  one adnych szans. 90% ma ych organizacji nie jest w stanie spe ni  kryteriów 
konkursowych i wielu innych. Po drugie – i to jest jeszcze wa niejsze – ustawa zach ca jednostki 

administracji pa stwowej i samorz dowej do tego, aby zleca y zadania w asnym jednostkom 

organizacyjnym, a nie przekazywa y ich na zewn trz. Tak jest skonstruowana. Samorz dom i 
administracji jest po prostu pro ciej. Nie ma adnego powodu, aby kto  dok ada  sobie prac , je li mo e

zrobi  to pro ciej i mniejszym nak adem rodków, energii i pracy. To jest podstawowy b d tej ustawy. 

Przy konstruowaniu tej ustawy, du e organizacje opiniowa y t  ustaw , a ma e organizacje nie mia y
nic do powiedzenia. 

Problem ten dostrzegali tak e przedstawiciele organizacji nie maj cych statusu OPP. W ich 

przypadku przekonania o dalszym losie ma ych organizacji oscylowa y mi dzy optymizmem i 

wizj  nowej jako ci we wspó pracy z du ymi organizacjami maj cymi status OPP, a 

skrajnym pesymizmem i wyra aniem opinii wskazuj cych, e drogi s  tylko dwie: „albo 

zostaniemy OPP, albo zginiemy”. Dobr  ilustruj  takiego podej cia jest wypowied

przedstawiciela organizacji nie maj cej statusu OPP, ale zdeterminowanej do jego zdobycia: 

NPP: Obawiam si , e ta ustawa, która, chocia  jest bardzo potrzebna, to przyczyni si  do tego, e silne 
organizacje b d  jeszcze mocniejsze, a organizacje ma e i s abe b d  musia y si  wykrusza , ale 

niestety nie ma innej drogi. Bo je li jest konkurs ofert, to w tym konkursie ofert musimy pokaza , e my 

potrafimy i e jeste my w stanie zadanie wykona . Organizacja musi wi c posiada  struktur  i musi 
posiada  jaki  tam maj tek i kadr , która b dzie realizowa a to dzia anie. 

Jak zauwa yli my wcze niej, pogl d ten nie by  obcy tak e przedstawicielom administracji 

publicznej:  

51 Por. M. Rymsza, Szanse i zagro enia inicjatyw obywatelskich w wietle przygotowywanych prawnych regulacji 

dzia alno ci po ytku publicznego, w: J. Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie,
Instytut Spaw Publicznych, Warszawa 2002, s. 86–88. 
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URW: […] Na co si  skar  bardzo organizacje pozarz dowe? Te mniejsze. [...] My akurat mamy do 
czynienia z organizacjami sportowymi, s  to ma e organizacje. Cz sto Uczniowskie Kluby Sportowe, 

wszyscy pracuj  tam spo ecznie: nauczyciele wychowania, rodzice pomagaj cy tym ludziom. 

Wype nienie dla nich tej oferty nowej, bo ju  jestem po kilku szkoleniach z takimi lud mi, to jest dla nich 
nie do przej cia czasami. Po prostu nie do przej cia. G osy padaj ce s  takie (bardzo cz sto nie tylko 

UKS-ów, ale w ogóle mniejszych organizacji, zajmuj cych si  ró nymi dziedzinami: po to [ustawa]
zosta a napisana, eby wszystkie ma e organizacje pozarz dowe, które nie s  w stanie za atwi  sobie 
tego po ytku, tego wpisu, bo nie maj  takiej potrzeby, s  do wyci cia i po to jest ta ustawa, eby oni nie 

mogli tego organizowa . Potrzebuj  cz sto bardzo fachowej pomocy. I rzeczywi cie t umaczymy im, e

czne wype nianie wniosków b dzie im pomaga , ale to jest przy wnioskach, gdy wp ywa do nas 300, 
400 wniosków z jednej dziedziny. Nie jeste my w stanie wszystkim pomaga , bo trzeba by oddelegowa

pracownika, który b dzie z nimi wype nia  wnioski. I to takie g osy po spotkaniach z nimi, o czym 
mówi , co podnosz  i co uwa am - wcale nie jest nies uszne. To jest jedna uwaga ze strony organizacji 

pozarz dowych, z któr  my si  zgadzamy równie . Poza tym mamy takie uwagi co do tej ustawy. Mog

w konkursie grantowym sk ada  wnioski organizacje, podleg e samorz dom. 

Warto przyjrze  si  jeszcze jednemu przyk adowi wypowiedzi – tym razem reprezentanta 

jednego z urz dów marsza kowskich – wyra aj cej obaw  o konkurencyjno  ma ych

organizacji w warunkach, które stworzy a ustawa: 

URM: Ustawa niesie ze sob  pewne ograniczenia. Wed ug informacji naszej regionalnej izby 

obrachunkowej sam termin, sformu owanie konkursu ofert odnosi si , ich zdaniem, do przypadku, kiedy 

wspieramy lub powierzamy zadanie publiczne do wykonania organizacjom pozarz dowym, wi e si  to 
z jednym konkretnym celem. W zwi zku z powy szym tam, gdzie w gminie gdzie jest kilkadziesi t, je eli

nie kilkaset organizacji, faktycznie pozosta e s  tracone. Nie ma mo liwo ci rozwini cia, roz o enia na 

inne organizacje. Powoduje to, bez w tpienia, w tych du ych aglomeracjach pewne trudno ci: to, co 
wspomnia em, e te ma e organizacje pozarz dowe w zasadzie nie b d  mia y adnej perspektywy, nie 

b d  konkurencyjne. Kolejna sprawa wi e si  z kwesti  mo liwo ci sk adania ofert. Rzeczywi cie,
ustawa opuszcza og aszanie konkursów, tylko szanowni pa stwo, to s  pewne procedury, to nie jest 

kwestia, e je eli ma a organizacja pozarz dowa w ci gu trwaj cego roku, drugie pó  roku, znajdzie 

temat, który rzeczywi cie pasuje do wszystkich przepisów. Og oszenie konkursu ofert my l , e
mo liwo  jest, ale zrealizowanie tego pewnie nie jest mo liwe, tak e poprzez zapisy ustawy Moim 

zdaniem jest ograniczona inicjatywa wielu ma ych organizacji pozarz dowych, które s  naprawd

istotne. One najwi cej robi . Moim zdaniem to jest najwi kszy problem. 

Jak wida , zarówno przedstawiciel urz du wojewódzkiego, jak i urz du marsza kowskiego

bior cy udzia  w dyskusji w ró nych, bardzo odleg ych od siebie miejscach w Polsce maj

do  zbie ny pogl d z tym, który przedstawi  reprezentant organizacji pozarz dowej.

Problem polega nie tylko na samym zagro eniu dla ma ych organizacji, ale powoduje 

okre lone konsekwencje. Nie trzeba wykazywa , e mikroorganizacje spo eczne s

potrzebne i potrzebuj  pomocy. Najistotniejsze jest to, e w obecnej sytuacji ma e

organizacje wymagaj  zastosowania innego mechanizmu wsparcia, poniewa , wed ug 

naszych rozmówców, przepisy UDPP powoduj  dyskryminacj  tych organizacji i 

wp ywaj  na nie destrukcyjnie. Dobrze uj  to jeden z radnych sejmiku marsza kowskiego:

RAM: W województwie to co jest, szanowni pa stwo, przynajmniej z do wiadczenia przy propozycjach 

merytorycznych, które daje regionalne centrum na posiedzeniu komisji, a pó niej na sejmie [chodzi o 
sejmik województwa], to mog  pa stwo zauwa y , e radni patrz  tak: ja jestem z [...], szukam w 

wykazie, no nie ma nikogo z [...]. I tutaj jest chyba ten problem, który odnosi si  do ca ej ustawy. Ja nie 
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bardzo potrafi  sobie w tej chwili, prze o y  tak  tez , w jaki sposób wdro y  t  ustaw , do  wolne jest 
wdra anie, eby mo liwo  z jej korzystania mia y równie  ma e organizacje pozarz dowe, które 

rzeczywi cie s  potrzebne. Bo, tak jak ju  powtarza em, moim zdaniem ona g ównie si ga tych 

rzeczywi cie du ych rzeczywi cie organizacji, które rzeczywi cie maj  zaplecze, funkcjonuj  od wielu, 
wielu lat i s  znane w samorz dzie.  

KOMENTARZ PRAWNY

Przepisy rozdzia u 2 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego „Prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego na podstawie 
zlecania realizacji zada  publicznych” odnosz  si  do  wszystkich organizacji pozarz dowych i podmiotów dzia aj cych w sferze 
po ytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Ustawa nie ogranicza kr gu podmiotów  uprawnionych do prowadzenia 
dzia alno ci po ytku publicznego na podstawie zlecania realizacji zada  publicznych wy cznie do organizacji posiadaj cych status 
po ytku publicznego. W wietle przepisów nie mo e by  tu wi c mowy o dyskryminacji podmiotu ze wzgl du na posiadanie lub brak 
statusu po ytku publicznego. Jednak, jak wskazuje praktyka, z nieuprawnionych i trudnych od wyt umaczenia przyczyn, niektóre 
samorz dy wspó pracuj  jedynie z organizacjami posiadaj cymi status po ytku publicznego. Wskazane by oby wi c
przeprowadzenie w tej kwestii akcji edukacyjnej dla samorz dów. 

Podobnie w przypadku zdiagnozowanego problemu „du ych” i „ma ych” organizacji. Ustawa w aden sposób nie faworyzuje 
organizacji ze wzgl du na zasi g ich dzia ania czy liczb  cz onków. Niestety, sprawdza si  tu powiedzenie: „Du y mo e wi cej”. 
Prawda jest taka, e du e organizacje maj  wi kszy potencja  – lepiej wyszkolon  i przygotowan  kadr , mo liwo ci organizacyjne, 
dbaj  o swoje interesy i potrafi  si  skutecznie promowa . Nie jest to jednak wina ustawy, ale realizacja zasady uczciwej 
konkurencji czy raczej jej produkt uboczny. 

Kolejny „wspólny problem” wy aniaj cy si  z wypowiedzi uczestników dyskusji to zwi zana

z wej ciem w ycie UDPP komplikacja wzajemnych relacji mi dzy dwoma sektorami.

Rozmówcy reprezentuj cy administracj  publiczn  skar yli si  w tym kontek cie przede 

wszystkim na przyrost „papierkowej roboty”, z o one procedury konkursowe i obci enie 

dodatkowymi obowi zkami, za którymi, niestety, nie posz y adne dodatkowe rodki. Ustawa 

stworzy a problem organizacyjny widoczny zw aszcza w wypowiedziach urz dników z gmin 

i mniejszych miast. D c do polepszenia relacji ze rodowiskiem pozarz dowym i 

wype nienia wymogów ustawy, utworzono stanowiska pe nomocników do spraw organizacji 

pozarz dowych. Zazwyczaj jednak pe nomocnicy oraz inni pracownicy urz dów gminnych 

sygnalizowali, e te nowe zadania po prostu zosta y im dodane do ju  pe nionych

obowi zków, przez co nie mog  w a ciwie si  zaj  wspó prac  z organizacjami. Warto 

zaznaczy , e wypowiedzi urz dników w tej kwestii nie wydaj  si  jedynie czczym 

narzekaniem. Jako dobra ilustracja tego faktu mo e pos u y  opinia jednego z 

pe nomocników: 

URG: […]Mój wymiar czasowy, etatowy jest tak male ki... Bo ja mam swoje zadania i te  nie s  one 

wytyczone do ko ca, ja mam swoje zadania równie  w wydziale. I jest tutaj i jedno, i drugie. W ka dym 
razie czasami jest po prostu ma o tego czasu. I ju  prowadzi am rozmowy, eby uda o si  stworzy  to w 

ramach cho by etatu, bo naprawd  tej pracy jest bardzo du o. Tym bardziej e sama ustawa nak ada 

obowi zek pewnych zada  dodatkowych. Zdaj  sobie spraw  z tego, e mog abym wi cej i lepiej. 
Czasami, nie ukrywam, e to kosztem mojego czasu wolnego, bo szereg imprez organizowanych jest w 

soboty, popo udnia itd. I w a nie w zasadzie bardzo ch tnie w tym uczestnicz , st d znam te problemy 
od rodka i robi  to z przyjemno ci , ale czasami ju  kosztem swojego czasu. 
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Problem ten dostrzegali równie  reprezentanci organizacji pozarz dowych. W trakcie innej 

dyskusji grupa dzia aczy pozarz dowych, wspó czuj c drugiej stronie, zgodnie twierdzi a, e

stanowisko pe nomocnika jest „swego rodzaju dopustem bo ym”: 

OPP: Mog  powiedzie , e by  taki okres, zaraz jak wesz a ustawa, e samorz dy s  zobowi zane 
ustaw  ustanowi  pe nomocnika z ramienia samorz du ds. wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi 

i faktycznie w tym pierwszym okresie by o jako takie zainteresowanie i co  si  dzia o i np. ja mog

powiedzie , e nie by o takiego rzecznika, z którym mog am normalnie porozmawia  i do którego bym 
si  mog a zwróci  o pomoc. Bo po prostu ten pe nomocnik z tego, co mi jest wiadome to on ma tysi c

obowi zków s u bowych i pó  procent [czasu] na wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi.  

OPP: Tak, bardzo dobrze. 

OPP: I po prostu on fizycznie nie ma czasu, a poniewa  go rozliczaj  za konkretn  robot  w urz dzie,

wi c, je eli on sobie odpu ci organizacje pozarz dowe, to nikt mu z tego powodu... 

Prowadz cy: Rozumiem… 

OPP: I to jest najwi kszy mankament, e jednak ta sprawa zosta a zaniechana, przynajmniej w tych 
male kich miejscowo ciach po prostu to si  rozmy o.

Wraz z w tkiem, w którym podkre lano, e ustawa skomplikowa a wzajemne relacje 

organizacji pozarz dowych i administracji publicznej pojawia  si  równie  motyw, który 

mo na okre li jako t sknot  za uregulowaniami obowi zuj cymi przed wej ciem w ycie

UDPP. Fragment dyskusji mi dzy urz dnikiem jednej z gmin, przedstawicielem ko cielnej

organizacji po ytku publicznego i dzia aczem jeszcze innej organizacji:  

URG: Przed wej ciem tej ustawy i obowi zkiem wprowadzania tego programu wspó pracy [...]. S

pewne dziedziny ycia publicznego, w których ta pomoc indywidualnym osobom [...] po prostu bez 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi] one nie da yby same sobie rady. To w a nie jest kultura, 
to w a nie sport. W naszej gminie ta wspó praca wydaje mi si , e jeszcze przedtem by a cz stsza. To 

znaczy uchwalamy te programy, og oszony jest konkurs, spotykamy si  par  razy do roku. A w 

przypadkach wcze niejszych to by y kontakty jeszcze chyba bardziej cz ste. 

Prowadz cy: A z czego wynika oby to os abienie? 

URG: Bo te pieni ki by y dzielone tak po troszeczku. I po prostu z ka dym problemem w rezultacie po 

prostu cz ciej bywano w urz dach. 

Prowadz cy: A czy to wej cie ustawy spowodowa o to os abienie? 

URG: No, po prostu, mam na jaki  czas [...], jest konkurs i rodki finansowe s  przydzielone i 
zobaczymy, jak to wyjdzie teraz z rozliczeniem si  z tej kwoty. 

KOO: Do urz du nie ma po co i , bo i tak b dzie konkurs, w zwi zku z tym nic si  nie za atwi. 

URG: Tak, jest konkurs... 

OPP: Tu jest efekt tego zapisu ustawowego, e w tej chwili inaczej ju  nie mo na. To jest jedyna droga 

[tzn. konkurs].

URG: Nie mo na, tak…
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Fakt, e tego typu „sympatyczne” powi zania obecnie trudniej jest utrzyma

paradoksalnie wiadczy jednak o tym, e ustawa ju  dzi  wywiera realny, porz dkuj cy 

wp yw na relacje mi dzysektorowe oraz w ogóle na jako ycia publicznego.

Interesuj ce przy tym jest to, e wielu rozmówców, t skni c za dawnymi czasami, nie 

potrafi o dostrzec tej zalety. 

7.2. Zlecanie zada  pomocy spo ecznej

Problemem wyra nie artyku owanym zarówno w wypowiedziach przedstawicieli trzeciego 

sektora, jak i rozmówców reprezentuj cych administracj  publiczn  jest kwestia pokrywania 

si  zapisów UDPP z zapisami innych ustaw, np. Ustawy o rehabilitacji osób 

niepe nosprawnych, Ustawy o ochronie rodowiska, Ustawy o pomocy spo ecznej (UPS), 

która reguluje relatywnie du y obszar dzia alno ci organizacji pozarz dowych. Chocia

wed ug oficjalnej wyk adni zapisy UPS s  nadrz dne w stosunku do zapisów UDPP, to w 

praktyce kwestia ta wci  budzi w tpliwo ci oraz stwarza komplikacje dla administracji 

publicznej (zw aszcza na poziomie województwa, którego zadania wpisuj  si  g ównie w 

obszar pomocy spo ecznej) i organizacji pozarz dowych. Z wypowiedzi przedstawicieli 

urz dów wojewódzkich wynika, e nawi zuj c wspó prac  z organizacjami, nie tylko cz ciej

stosuj  przepisy UPS, ale w ogóle maj  sk onno  do wspó dzia ania niemal wy cznie w tym 

obszarze. Prawid owo  ta zwi zana jest równie  z faktem, e wi kszo  pracowników 

urz dów wojewódzkich, którzy s  odpowiedzialni za wspó prac  z organizacjami 

pozarz dowymi zatrudnionych jest  w a nie w wydzia ach polityki spo ecznej, co wyra nie

zarysowa o si  ju  na etapie rekrutacji uczestników dyskusji. Fakt ten wp ywa na ich wizje 

wspó pracy z organizacjami oraz na opinie na temat konfliktu mi dzy UDPP i UPS: 

URW: Je eli chodzi o Urz d Wojewody to tylko organ nadzorczy, w zwi zku z tym on nie ma takich 

rodków, dysponuje tylko wojewoda rodkami z pomocy spo ecznej i st d po prostu to ju  zasz o , e

my te rodki sobie planujemy sposób, w jaki mamy rodki na dofinansowanie projektów organizacji i 
wiele osób[...] mo e powiem z zakresu polityki spo ecznej bo to w tej dziedzinie pracujemy. 

Podobnego zdania by  inny przedstawiciel urz du wojewódzkiego: 

URW: Z punktu widzenia województwa - my np. z obszaru pomocy spo ecznej i rehabilitacji zawodowej 
nie unikamy [zlecania zada ], ale z drugiej strony to nie jest nasze zadanie. 

Nak adanie si  dwóch ustaw powoduje, e w instytucjach administracji publicznej rodki w 

ramach pomocy spo ecznej rozdysponowywane s  na podstawie przepisów UPS, a w innych 
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w oparciu o UDPP. Rozmówcy wspominali tak e, i  tworzone s  równie  oddzielne 

„programy wspó pracy” z trzecim sektorem w obszarze pomocy spo ecznej na podstawie 

regulacji Ustawy o pomocy spo ecznej (chocia  oczywi cie nie ma takiego obowi zku):

URW; […] je li mo na, kilka s ów o ustawie. Rzeczywi cie jest tak, jak mówi a pani [...] w przypadku 

naszego urz du wojewódzkiego, ta dzia alno  urz du polegaj ca na wspó pracy z sektorem 

pozarz dowym oparta jest g ównie na ustawie o pomocy spo ecznej, na tym zapisie, e organy 
administracji mog  zleca  organizacjom realizacj  zada . I z tym jest k opot, bo organizacje, b d c

wiadome swojej roli, swojej mocy, któr  ustawa im nada a, jakby proponuj  nam, czy wr cz mo e nie 
daj , bo tylko o zbyt mocne s owo, ale chc  wspó pracowa  z administracj  ju  na podstawie tej 

ustawy. My pracujemy na podstawie ustawy o pomocy spo ecznej i tu jest rozbie no  zda  i oczekiwa .

KOMENTARZ PRAWNY

Jednym z priorytetowych celów Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego by o ujednolicenie procedur, na podstawie których odbywa 
si  zlecanie realizacji zada  publicznych.  Jak wynika z art. 11 ust. 2 ustawy wspieranie oraz powierzanie realizacji zada  publicznych 
odbywa si  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba e przepisy odr bne stanowi  inny tryb zlecania. 

Mowa w szczególno ci o przepisach wynikaj cych z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej
1
 , Ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych
2
 , Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zak adach opieki zdrowotnej
3
 , Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada  Naukowych

4
  czy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpo arowej
5
.

W systemach prawnych mo liwa jest sytuacja, w której w ramach tego samego stanu faktycznego mo na zastosowa  wi cej 
norm. Mamy wtedy do czynienia z kolizj  norm prawnych czy te  ich zbiegiem. W takiej sytuacji pomi dzy normami tego 
rodzaju najcz ciej istniej stosunek lex specialis i lex generalis. Oznacza to, e ustawa wyra nie przyznaje jednej ze 
zbiegaj cych si  norm pierwsze stwo, poniewa  istniej  dziedziny ycia spo ecznego, w których zasadne jest stosowanie 
odr bnych regulacji. Taki zapis eliminuje wi c problem ewentualnego pokrywania si  przepisów6. Niestety, nieznajomo
prawa prowadzi do sytuacji, w których przepisy maj ce charakter lex specialis s  ignorowane. Jednak Ignorantia iuris nocet

7,
wobec czego post powanie takie jest nieuprawnione. 

1
 Dz.U. nr 64, poz. 593.  

2
 Dz.U. nr Dz.U.123, poz. 776 z pó n. zm. 

3
 Dz.U. nr Dz.U.91, poz. 408 z pó n. zm. 

4
 Dz.U. nr Dz.U.33, poz. 389, z pó n. zm. (tekst jednolity z 2001 r.) 

5
 Dz.U. nr Dz.U.147, poz. 1229, z pó n. zm. (tekst jednolity z 2002 r.)

6
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 94-95.  

7
 Nieznajomo  prawa szkodzi.

7.3. Inne problemy i obawy 

Ko cz c omawianie trudno ci, które by y zg aszane zarówno przez reprezentantów trzeciego 

sektora, jak i administracji publicznej, przejd my do przedstawienia specyficznego problemu, 

który z kolei pojawi  si  wy cznie w opiniach strony samorz dowej i który tak e czy si  z 

kwesti  nieprzystawania UDPP tym razem do ustaw samorz dowych. Trudno  polega na 

tym, e obszary po ytku publicznego wymienione w art. 4 UDPP, cho  oczywi cie cz

si  z wykonywaniem ró nych zada  publicznych, to wykraczaj  poza to, co poszczególne 

samorz dy maj  zapisane w ustawach reguluj cych ich dzia alno 52

URM: Mamy program ju  na 2005 rok i z ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego ju  wiemy, e jest 

artyku  4, który wyczerpuje wszystkie zadania, nazwijmy te zadania publicznymi. Z tego oczywi cie nie 

ka de zadanie samorz d przyjmuje, bo to nie s  dla samorz du, oboj tnie, czy to b dzie gmina, powiat 

52 Zob. zamieszczony dalej komentarz prawny. 
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czy województwo, jest to sprawa pewnych priorytetów. Co chcemy wspiera  i w jakim kierunku idziemy, 
i to sobie okre lamy: w obszarach w edukacji, w sporcie, w pomocy spo ecznej, w rehabilitacji i wiemy, 

e s  oczywi cie jakie  programy realizowane przez samorz dy, wi c jest to sprawa dostosowania si

organizacji, wpasowanie dzia alno ci organizacji w te programy, czyli generalnie mówi c w kierunki 
polityki spo ecznej samorz du. I problem polega na tym, e organizacje nie rozumiej  tego. A dlaczego 

my nie mo emy, a przecie  „my tu wszystko, my tak dla dobra dzia amy, to jest wszystko takie ach i 

och”. I mamy k opoty, eby u wiadomi  organizacje, e to nie jest tak, e jaka  jest, a dlaczego my 
wybieramy? Wybieramy dlatego, e na wszystko nie ma pieni dzy, na wszystkie dziedziny, na wszystkie 

obszary nie jeste my w stanie obs u y  organizacji pozarz dowych, mimo e wiemy jakie, to jest 

znaczenie, e oni wype niaj  t  luk , je eli chodzi o administracj  rz dow  i te  samorz dow , e robi
fajne rzeczy. 

Problem jest zatem o tyle istotny, e generuje nieporozumienia mi dzy samorz dami, które 

chc  si  skupi  na wybranych zagadnieniach wynikaj cych z tzw. ustaw samorz dowych, a 

rodowiskiem pozarz dowym, które oczekuje wsparcia we wszystkich obszarach po ytku

publicznego. 

INF: […] wi kszo  uchwa  o wspó pracy oferuje pomoc czysto mechaniczn , kilka punktów z tych 24, i 
cze . Przedtem tego nie mog o by . W my l poprzednich przepisów wszystko, co by o w ramach zada

ustawowych samorz du, do tego mog y, je li to mia y w swoich celach statutowych, oferowa  swoj

wspó prac  organizacje. Ustawa, niestety, zrobi a z tym koniec. Co nie jest chyba najlepszym 
pomys em. 

Rzeczywi cie - jak bowiem zauwa y  jeden z naszych rozmówców - jeszcze d ugo b dzie tak, 

e samorz dy b d  zmuszone sytuacj  finansow  do wybierania mi dzy priorytetami 

zawartymi w ustawach samorz dowych i obszarami, które opisuje UDPP. Ujednolicenie 

katalogów zada  samorz dów i obszarów dzia alno ci po ytku publicznego niewiele tutaj 

zmieni, wiele da oby jednak, gdyby obie strony bardziej zaanga owa y si  w konsultacje na 

temat priorytetów. 
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KOMENTARZ PRAWNY

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
1
 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale y do 

zada  w asnych gminy. W celu wykonywania tych zada  gmina mo e tworzy  jednostki organizacyjne, a tak e zawiera  umowy z innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarz dowymi. Zadania w asne obejmuj  m.in. sprawy: adu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomo ciami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czysto ci i 
porz dku oraz urz dze  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i ciepln  oraz 
gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy spo ecznej, w tym o rodków i zak adów opieku czych, gminnego 
budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz dze  sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni 
gminnej, cmentarzy gminnych, porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo arowej i przeciwpowodziowej, w 
tym wyposa enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci
publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci y opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
wspierania i upowszechniania idei samorz dowej, promocji gminy, wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, wspó pracy ze 
spo eczno ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa stw.  

Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym
2
 powiat wykonuje okre lone ustawami

3

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy spo ecznej, polityki 
prorodzinnej, wspierania osób niepe nosprawnych

4
, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomo ciami, administracji architektoniczno-
budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony rodowiska i przyrody, rolnictwa, le nictwa i rybactwa ródl dowego, porz dku publicznego i 
bezpiecze stwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa enia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 
ochrony przeciwpo arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro eniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska, przeciwdzia ania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urz dze  u yteczno ci
publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronno ci, promocji powiatu oraz wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi.

Podobnie zreszt  kwesti  wykonywania zada  publicznych uregulowano w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa
5
.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, samorz d województwa wykonuje okre lone ustawami
6
 zadania publiczne w imieniu w asnym i na w asn

odpowiedzialno . W celu wykonywania powy szych zada  województwo mo e zawiera  umowy z innymi podmiotami
7
.

W tym miejscu wystarczy stwierdzi , i  mimo e katalogi zada  publicznych wynikaj ce z prawa materialnego reguluj cego 
funkcjonowanie jednostek samorz du terytorialnego expressis verbis nie pokrywaj  si  z katalogiem zada  zawartym w art. 4 ust 1 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego, to jednak zakres poszczególnych sformu owa  pozwala na wystarczaj ca swobod
interpretacyjn .
1

Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.(teks jednolity). 
2
 Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.(teks jednolity). 

3
 Jak wynika listy aktów prawych z odes ania,  zawartej w Systemie Informacji Prawnej LEX s  to: Ustawa o powszechnym obowi zku obrony Rzeczpospolitej 

Polskiej, Ustawa - Drogi publiczne, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa o pomocy spo ecznej, 
Ustawa - Prawo budowlane, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o ochronie konkurencji i  konsumentów, Ustawa – Prawo o ruchu 
drogowym,  Ustawa o pomocy publicznej dla przedsi biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz t
gospodarskich, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, Ustawa o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, Ustawa - Prawo wodne, Ustawa o 
Pa stwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o kulturze fizycznej, Ustawa - Prawo ochrony rodowiska, Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa 
o lasach, Ustawa - Prawo przewozowe, Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami, Ustawa o rybactwie ródl dowym, Ustawa o systemie o wiaty, Ustawa o 
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Jak wida , powy sza lista nie 
wymienia Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego. 
4
 Zgodnie z rozstrzygni ciem  z dnia 6 lipca 1999 r. wydanym przez wojewod  dolno l skiego, z tre ci przepisów Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych jednoznacznie wynika uprawnienie dla starosty do wykonywania zada  przewidzianych t
ustaw . Przy czym, nadaj c staro cie kompetencje, nie przewidzia a ona w przypadku ich realizacji mo liwo ci prowadzenia jakichkolwiek czynno ci
konsultacyjnych (XLIX PN.II.0904/63/99 OSS 2000/1/20) 
5
 Dz.U. nr 142, poz. 1590 z pó n. zm.(tekst jednolity). 

6
 Jak wynika listy aktów prawych z odes ania,  zawartej w Systemie Informacji Prawnej LEX s  to : Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa - Drogi publiczne, 

Ustawa o s u bie medycyny pracy, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa o pomocy 
spo ecznej, Ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Ustawa – Prawo energetyczne, Ustawa o nasiennictwie, Ustawa o 
transporcie kolejowym, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa – Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych, Ustawa o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawa – Prawo wodne, 
Ustawa o kulturze fizycznej, Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawa – Prawo ochrony rodowiska, Ustawa o zawodzie piel gniarki i 
po o nej, Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami,  Ustawa o finansowaniu dróg publicznych, Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, Ustawa o wy szych szko ach zawodowych, Ustawa o bibliotekach, Ustawa o systemie 
o wiaty, Ustawa o Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o zak adach opieki zdrowotnej.  Jak wida , powy sza lista tak e nie wymienia Ustawy o 
dzia alno ci po ytku publicznego. 
7
 Art. 8 ust. 1 Ustawy o samorz dzie województwa. 

Przechodz c do problemów sygnalizowanych g ównie przez organizacje pozarz dowe, na 

pierwszym miejscu trzeba wymieni  dwie sprawy zwi zane z funkcjonowaniem UDPP. 

Pierwsza to funkcjonowanie mechanizmu przekazywania jednego procenta podatku w 

systemie PIT organizacjom pozarz dowym maj cym status organizacji po ytku publicznego. 

Druga to dodatkowe koszty zwi zane z posiadaniem przez organizacje takiego statusu. By y

to dwa motywy, które nieustannie powraca y w ka dej dyskusji. Uwagi na temat mechanizmu 

„jednego procenta” koncentrowa y si  na zbytnim skomplikowaniu tego rozwi zania.
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Ujmuj c t  rzecz zwi le, obecne podatnik w systemie PIT (osoba fizyczna) musi najpierw 

obliczy  podatek, potem dokona  odpowiedniej wp aty, otrzyma  dowód tej operacji i 

przekaza  informacj  o fakcie dokonania wp aty urz dowi skarbowemu. Procedura ta wed ug

rozmówców jest nie tylko skomplikowana, ale i kosztowna, zw aszcza dla drobnych 

darczy ców, co skutecznie zniech ca ich do filantropii. By  to bardzo wa ny w tek, ale 

debata na ten temat jest do  znana i wi kszo  argumentów pojawiaj cych si  w trakcie 

rozmów by a w zasadzie powtórzeniem tych zawartych w publikacjach53 oraz tego, co mo na

przeczyta  na forach internetowych czy us ysze  konferencjach. Dlatego te  ograniczymy si

do przytoczenia tylko dwóch opinii ilustruj cych zirytowanie przedstawicieli organizacji: 

OPP: Je eli chodzi o ten jeden procent, który szeroko zosta  rozpropagowany, to za to nie warto si  w 

ogóle bra . My my zrobili analiz : kwota 824 z  i kwota 1200 z  za rok.  

Prowadz cy: Brutto? 

OPP: Brutto, oczywi cie.

OPP: […] ten 1% od 824 wynosi rocznie 1,44 z . Natomiast to 1200 wychodzi 5,52. I nie trzeba za to 

wynagrodze . Zanim si  pozyska klienta, zanim si  go przekona, eby wp aci , to on musi zap aci  to na 
konto fundacji, musi za konto zap aci  3,50 z  i pó niej, jak... A nie, urz d skarbowy nie musi go 

uznawa , bo to nie jego pieni dze s . Prosz  pana, gdyby ustawodawca pomy la , e sk ada deklaracj

Kowalski do urz du skarbowego i wskazuje, e on chce te 1% przeznaczy  na Fundacj [...], urz d
skarbowy mia by ile  tam tych wniosków i jednym przekazem przekazuje […].

Wielu uczestników dyskusji zalety, ale tak e  niefortunno  mechanizmu „jednego procenta” 

ilustrowa o przyk adami: 

OPP: Z Warszawy kto  przys a  pieni dze. Najbardziej by em zafascynowany wp at  klienta, który 
wp aci  mi 7,90 z . Wp ata by a 7,90. On najpierw dzwoni , e on chcia , czy mo e przekaza , czy taka 

instytucja istnieje. Po czym wykona  przelew za 4,50 z  i zadzwoni  do mojej ksi gowej i mówi tak: 

„Gdybym wiedzia , e to jest tyle perypetii, tyle podchodów, tyle problemów, w yciu bym nie przekaza
tego 1%. Ale w zwi zku z tym, e nie oddam pieni dzy fiskusowi, je eli mog  tylko, to po prostu 

przeka  7,90”. Równie  mia em wp aty od osób po 3000 z . [...] 17 osób wp aci o oko o 11 tys. 

OPP: W sytuacji takiej, gdy moje cz onkinie chc  przekaza  1% i rednio to wychodzi od jej emerytury, 
renty 10 z  i ona idzie na poczt , musi przekaza  przelewem i zap aci  jeszcze 7 z , a mi da  3,50, to ona 

woli mi da , wrzuci  te 1 z  w puszk , czy w jakiej  takiej formie. Gdyby by o, e w PIT tylko sk ada, e

wskazuje, e ona chce przekaza  na dan  organizacj , urz d jednym przelewem zbiera po zamkni ciu
roku podatkowego, powinno by  uproszczenie, tak jak jest na W grzech, jak jest w innych pa stwach. 

Oceny i postulaty zmian w tej kwestii wyra ane by y bardzo dosadnie: 

NPP: Ja mam jeszcze tak  spraw . O to mi chodzi o ten 1%. Pa stwo, ten instytut [Instytut Spraw 
Publicznych] dzia a na zlecenie tego szanownego ministerstwa [Ministerstwa Polityki Spo ecznej]. I 

szybko t  ustaw  poprawcie, bo to jest dziwol g w Europie i w wiecie.

53 Por. T. Schimanek, Prawo jednego procenta w Polsce, w: M. Rymsza (red.), op. cit.; J. Wygna ski, PIT a filantropia,

„Trzeci Sektor” 2004, nr 1.   
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Kwestia obs ugi organizacji maj cej status OPP sprowadza a si  w a ciwie do jednego w tku

i by  on równie cz sto eksponowany jak „jeden procent”. Chodzi mianowicie o obowi zek 

odp atnego publikowania sprawozda  finansowych w „Monitorze Polskim”. Opinie w tej 

sprawie wyra ane przez wi kszo  reprezentantów organizacji wyra a y wr cz desperacj :

NPP: Koszty funkcjonowania organizacji po ytku publicznego (mówi  o tych, które ju  posiadaj  status) 

s  bardzo wysokie. Dlatego, e je li wymagania s , przynajmniej w tej chwili si  mówi o sprawozdaniu 

finansowym na razie tylko, bo to merytoryczne jest takie, powiedzmy, nie ma wyk adni na ten temat, e
to b dzie musia o by  umieszczone w Monitorze Polskim, gdzie strona kosztuje bodaj e 650 z , tak mówi 

rozporz dzenie, wi c to s  dla mniejszych organizacji du e koszty 

OPP: Sk d te organizacje maj  na to wzi ? B d  si  wyrzeka  po ytku publicznego, skoro to nic nie 

daje… 

NPP: To jest korzystne tylko dla organizacji, które w swoich strukturach posiadaj  osoby, które 

osi gaj  wysokie dochody… 

Efekt bezpo redni polega oczywi cie na tym, e organizacje pozarz dowe, które i tak 

posiadaj  do  ograniczone rodki, dodatkowo musz  wyk ada  kolejne kwoty na 

dope nienie biurokratycznych procedur. Wydatki te, zdaniem naszych rozmówców, nie s

w aden sposób równowa one przez zwolnienia, ulgi czy inne korzy ci przewidziane w 

ramach UDPP. Efektem po rednim jest to, e organizacje, które dot d nie uzyska y jeszcze 

statusu organizacji po ytku publicznego, traktuj  z rezerw  przysz e starania o 

uzyskanie tego statusu. Tak o kosztach zwi zanych z posiadaniem statusu OPP wyra a  si

przedstawiciel jednej z organizacji zastanawiaj cej si  nad z o eniem wniosku o rejestracj :

NPP: Mówi si  tutaj o trudnym uczestnictwie, ale generalnie mniejsza organizacja pozarz dowa, która 

utrzymuje si  z w asnych sk adek cz onkowskich czy opodatkowuje si  po to, eby jakie rodki mie  i 

nimi dysponowa , a nie otrzymuje od kogokolwiek znacznego dofinansowania, to praktycznie ona nie 
ma interesu w tym, eby zosta  po ytkiem publicznym. Dlaczego? Dlatego, e koszty zwi zane z tym 

byciem po ytkiem publicznym, s  znaczne i nie zwalniaj adnej organizacji z tego, by w jaki  sposób 

ul y  tym organizacjom. Ma o tego: nawet ta zach ta 1% swojego podatku zadeklarowanego na rzecz 
organizacji po ytku publicznego, to trzeba by by o przeliczy . Bo cz onkowie tych organizacji 

generalnie s  ma o zasobni, ich dochody s  bardzo znikome. Wi c je eli 1% nale nego podatku zechc

zdeklarowa , to jest bardzo cz sto kwota rz du do 20–30 z . Do tego trzeba oczywi cie op aci  przekaz 
bankowy itd., co obci a, kosztuje jeszcze tego podatnika. A poza tym nawet je eli cz onkowie tych 

organizacji pozyskaj  sobie sprzymierze ców w osobach jakich  emerytów, tzn. ludzi, których znaj ,

którzy blisko s  z nimi, to trudno jest teraz wymóc na takiej przyjaznej duszy, któr  urz d rozlicza, a nie 
rozlicza si  ona indywidualnie, aby podj a ci ar tych czynno ci proceduralnych, e trzeba i ,

wp aci , a pó niej dopiero mo na sobie to odliczy . My l , e w tym temacie nale a oby si  zastanowi .

Kwestia funkcjonowania mechanizmu „jednego procenta” oraz problem kosztów zwi zanych

z posiadaniem statusu OPP budzi y czasem niezwykle ywio owe reakcje, zanim jeszcze w 

ogóle dosz o do dyskusji. Osoby zapraszaj ce uczestników w swoich „notatkach badacza” 

zaznacza y, e wielu przedstawicieli organizacji pozarz dowych w trakcie rozmów 
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telefonicznych, s ysz c, jaki b dzie temat dyskusji, z wyra n  z o ci  zaczyna o omawianie 

tego tematu, atakuj c niczemu niewinne osoby. wiadczy to o tym, jak istotne s  to problemy. 

KOMENTARZ PRAWNY

Uzyskanie statusu organizacji po ytku publicznego przede wszystkim wi e si  z obowi zkiem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru 
S dowego, zgodnie z dyspozycj  zawart  w art. 22 ustawy. Wpis ten podlega og oszeniu w Monitorze S dowym i Gospodarczym

1
,

natomiast op ata za og oszenie wpisu do KRS jest sta a i wynosi 500 z  za og oszenie pierwszego wpisu i  250 z  za og oszenie kolejnych 
wpisów. Dlatego te , w przypadku organizacji wpisanych ju  do rejestru, które wnioskuj  o uzyskanie statusu po ytku publicznego – wpis 
ten uznawany jest za kolejny wpis i w zwi zku z powy szym op ata za jego og oszenie wynosi 250 z .

Trzeba zdawa  sobie spraw  z faktu, i  posiadanie statusu po ytku publicznego wi e si  nie tylko z posiadaniem przywilejów 
wynikaj cych z art. 24 – 27 ust 1 i 2 ustawy

2
, ale tak e z konieczno ci  wype niania obowi zków, których zakres kszta tuje art. 23 ustawy 

oraz przepisy rozdzia u 4 „Nadzór”. Do obowi zków tych nale y m.in. sporz dzenie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzia alno ci
oraz podanie go do publicznej wiadomo ci w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  z jego tre ci   przez zainteresowane podmioty

3
.

Ponadto organizacja ma tak e obowi zek sporz dzenia i ujawnienia sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia alno ci 
organizacji, przed o enia ich ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego oraz poddania si  innym formom kontroli ze 
strony administracji publicznej w zakresie prawid owo ci korzystania z uprawnie  okre lonych w ustawie

4
. Okre lenie terminu, w którym 

organizacje po ytku publicznego musz  z o y  sprawozdania merytoryczne i finansowe, wynika z przepisów Rozporz dzania Ministra 
Sprawiedliwo ci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia alno ci fundacji oraz z przepisów Ustawy z dnia 
29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci. Termin ten mija z dniem 31 marca 2005 r. 

Zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowi zku badania sprawozda
finansowych organizacji po ytku publicznego organizacje po ytku publicznego maj  obowi zek zbadania  swojego sprawozdania 
finansowego przez bieg ego rewidenta je li realizuj  zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania 
publicznego, oraz otrzyma y w roku obrotowym czn  kwot  dotacji na realizacj  tych zada  w wysoko ci co najmniej 50 tys. z  i osi gn y
w roku obrotowym przychody w wysoko ci co najmniej 3 mln z . Obowi zek ten dotyczy rocznych sprawozda  finansowych organizacji 
po ytku publicznego, sporz dzanych za rok obrotowy rozpoczynaj cy si  w 2005 r., wi c organizacje b d  mu podlega  w 2006 r. 

Reasumuj c wypada stwierdzi , i  uzyskanie statusu po ytku publicznego nie jest obowi zkiem i nie ka da organizacja 
dzia aj ca w sferze spo ecznie u ytecznej status ten musi zdoby . Je li rachunek „zysków i strat” dla konkretnej organizacji nie 
jest korzystny, lepiej po prostu o uzyskanie statusu si  nie stara .

1
 Na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.  

2
 Organizacji po ytku publicznego przys uguje, na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, 

podatku od nieruchomo ci, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, op aty skarbowej oraz op at s dowych - w odniesieniu do prowadzonej przez ni
dzia alno ci po ytku publicznego. Organizacja po ytku publicznego mo e, na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, nabywa  na szczególnych 
warunkach prawo u ytkowania nieruchomo ci b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego.  
3
 Art. 23 ust. 1 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego. 

4
 Art. 23 ust. 4 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego. 

5
 Dz.U. nr 285, poz. 2852 

6
 na podstawie Ustawy o rachunkowo ci.

7
 G. Makowski, Obowi zek badania sprawozda  finansowych organizacji po ytku publicznego, www.isp.org.pl

Jeszcze jednym problemem, który pojawia  si  w wypowiedziach rozmówców 

dzia aj cych w trzecim sektorze by y procedury zwi zane z rejestracj  statusu OPP.

Konieczno  skompletowania wielu dokumentów, zebrania podpisów, dokonania zmian w 

statucie organizacji, a pó niej niepewno  co do decyzji s du rejestrowego i brak gwarancji 

zwolnienia z op at rejestracyjnych budz  wiele obaw tych organizacji, które zastanawiaj  si

nad uzyskaniem statusu OPP i s ród em niemi ych wspomnie  przedstawicieli organizacji 

które ów status ju  maj . Bywa o, e dyskusja nad tym zagadnieniem zamienia a si  w swego 

rodzaju sesj  terapeutyczn , co jednocze nie by o do  po yteczne dla jej uczestników (a 

zw aszcza dla przedstawicieli organizacji przymierzaj cych si  do z o enia wniosku), 

poniewa  mogli oni si  wymieni  po ytecznymi informacjami. Oto fragment takiej w a nie

rozmowy mi dzy przedstawicielami organizacji pozarz dowych:  

OPP: Ja s u  swoj  pomoc , bo powiem, gdzie s  b dy pope niane przez nas, tych, którzy wnioski 

pisz ..



„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

 123 

OPP : Prosz  pana, je eli ja pisz  wniosek do s du...  

Prowadz cy: [A tu ju  chodzi o o rejestracj .]

OPP: Je eli ja pisz  wniosek do s du i jest wniosek kompletny, tylko w jednej rubryce brak jest 

przekre lenia, to s d mi w ca o ci oddaje wniosek, bo mówi, e jest rubryka niewype niona. Czekam na 
to dwa miesi ce! Przecie  to jest paranoja. 

OPP: Bardzo cz sto piszemy, mniej formalnie, ale piszemy. I trzeba po prostu to rozumie , e jest jaki
zapis. A jeszcze za tym zapisem stoi cz owiek, który powie: we  to. Przynajmniej dotrze do tych ludzi, 

którzy s yczliwi w urz dzie. Tak jest wsz dzie w tym kraju. 

W trakcie dyskusji kilkakrotnie sygnalizowany by  problem zwi zany z ubieganiem si  o 

status OPP organizacji prowadz cych dzia alno  gospodarcz  lub odp atn  dzia alno

statutow . K opot wi e si  z wymogiem wpisywania do formularza wniosku o rejestracj

kodu Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD). Tak opisa a go jedna z uczestniczek dyskusji: 

NPP: W statucie si  domagaj , tzn. paradoks jest wietny, opowiem, poniewa  przerobi am to bardzo 

dok adnie z przyczyn, które znam. Otó  tak si  sk ada, e Ustawa o po ytku publicznym w aden sposób 

nie chc  si  zgodzi  z PKD. To jest jedno. W aden sposób. Ja rozmawia am z pani  s dzi , co te
zrobi , eby jako  ten mankament przeskoczy . Ona wyja ni a tak, tzn. nie chcia a sk ada  wyja nie ,

tylko powiedzia a [...]. Bo to te  jest kolejny paradoks, e s d nie chce udziela  wyja nie  co do tego, 

jak to b dzie interpretowane. Otó  powiedzia a – kody PKD dla organizacji prowadz cych dzia alno :
musicie wpisywa  te punkty w sposób albo zgodny z tym albo z tym, a potem musicie w cudowny sposób 

te zadania, które wynikaj  z ustawy o wolontariacie, przenie  na PKD. Czego si  nie da zrobi . I moim 
zdaniem rozwi zanie nie le y w ustawie, bo ustawa jest w jaki  sposób posk adana, ale le y w tym e

ministrze, który wyda  nieszcz sny wzorzec druku. I na tego ministra trzeba naciska , bo to jest krótszy 

proces legislacyjny i znacznie prostszy do wykonania, eby to PKD stamt d usuni to. Bo to jest jedyna 
przyczyna, dla której si  s d w ogóle tego domaga. 

Problem ten wynika nawet nie z samej UDPP, ale z rozporz dzenia okre laj cego wzór 

formularza54. Jednocze nie, zdaniem rozmówców, obowi zek wpisywania kodu PKD 

skutecznie wyd u a i utrudnia i tak skomplikowany proces rejestracji. 

54 Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia 
rejestrów wchodz cych w sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów w tych rejestrach. 
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KOMENTARZ PRAWNY
Zgodnie z przepisami ustawy status organizacji po ytku publicznego mog  otrzyma  organizacje pozarz dowe, organizacje ko cielne i 
zwi zki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego. Warunkiem uzyskania statusu organizacji po ytku 
publicznego (OPP) jest wpis do Krajowego Rejestru S dowego. Rozpatrywanie wniosków o wpis i nadawanie tego statusu realizuje 
obecnie 27 Wydzia ów KRS, funkcjonuj cych w 21 s dach rejonowych. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci, w rejestrze 
stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej wpisanych jest 
ogó em oko o 58706 organizacji – w tym 35394 stowarzysze  i 5146 fundacji. Status OPP posiada 1728 podmiotów

1
.

Dotychczas do s dów rejestrowych wp yn o oko o 4 tys. wniosków o wpis statusu po ytku publicznego. W pierwszym pó roczu 2004 r. 
post powanie o wpis do rejestru trwa o przeci tnie 0,7 miesi ca, jednak w przypadku wniosków nie wymagaj cych uzupe nienia, 
post powanie to nie trwa o d u ej ni  14 dni. W razie zwrócenia wniosku przy pierwszym wpisie, mo e on by  ponownie z o ony w 
terminie 7 dni od daty dor czenia zarz dzenia o zwrocie. Takich przypadków by o dotychczas oko o 1800

2
.

W przypadku ubiegania si  o status organizacji po ytku publicznego dana organizacja powinna mie  statutowo okre lon  i 
wyodr bnion  dzia alno  nieodp atn  i odp atn . Zgodnie z art. 52 ust. 5 Ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
S dowym: „Przy rejestracji podmiotu posiadaj cego status organizacji po ytku publicznego wpisuje si  w dziale 1 zaznaczenie tej 
okoliczno ci, a w dziale 3 okre lenie przedmiotu jego dzia alno ci statutowej, z wyodr bnieniem dzia alno ci odp atnej i nieodp atnej, 
oraz wzmiank  o z o eniu rocznego sprawozdania z dzia alno ci”

3
. Jak wynika z Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 21 

grudnia 2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz cych w sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz 
szczegó owej tre ci wpisów w tych rejestrach

4
: „Ka dego przedsi biorc , stowarzyszenie, inn  organizacj  spo eczn  lub zawodow ,

fundacj  oraz publiczny zak ad opieki zdrowotnej wpisuje si  w Krajowym Rejestrze S dowym pod oddzieln  pozycj  rejestru 
oznaczon  numerem, zwanym dalej „numerem KRS”.

5
  Nast pnie s d rejestrowy sprawdza poprawno  danych wskazanych we 

wniosku o wpis do Krajowego Rejestru S dowego oraz bada merytoryczn  zgodno  przedmiotu dzia alno ci zawartego w umowie lub 
statucie z przedmiotem dzia alno ci zg oszonym we wniosku o wpis. Za cznik nr 73 do wniosku o rejestracj  lub zmian  danych 
podmiotu w KRS

6
 wymaga  odniesienia dzia alno ci odp atnej i nieodp atnej do odpowiednich pozycji Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci

7
.

Jednak „opis s owny przedmiotu dzia alno ci podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywa  si  z opisem przedmiotu w Polskiej 
Klasyfikacji Dzia alno ci”

8
.

Z informacji przekazywanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci przez s dy rejestrowe wynika, e wiele osób, które ubiegaj  si  o wpis 
do rejestru uprawnionych podmiotów, da od s dów pomocy w wype nianiu formularzy. Tymczasem pracownicy s dów nie udzielaj
takiej pomocy ze wzgl du na wkraczanie w dziedzin  pomocy prawnej zastrze onej dla ustawowo okre lonych podmiotów. W s dach 
zrezygnowano tak e z wywieszania wzorów wype nionych formularzy, poniewa  wnioskodawcy przepisywali z nich dos own  tre .

Dla wnioskodawców nie zawsze jasne s  tak e zasady ponoszenia op at zawi zanych z wpisem do rejestru. Niektóre organizacje, np. 
fundacje, s  zwolnione z op at s dowych na podstawie przepisów reguluj cych ich tworzenie i funkcjonowanie. Taka konstrukcja 
przepisów sprawia, e uzyskanie wpisu w rejestrze, polegaj cego na zmianach w statucie dotycz cych powo ania nowych organów czy 
zmian w sk adzie osobowym zarz dów,  a tak e uzyskanie przez fundacje statusu organizacji po ytku publicznego, nie podlega op acie 
s dowej. Jednak mimo to nale y ui ci  op at  zwi zan  z obowi zkiem og oszenia wpisu w Monitorze S dowym i Gospodarczym, 
która, zgodnie z przepisami, nie jest op at  s dow . Op ata za og oszenie wpisu do KRS jest sta a i wynosi 500 z  za og oszenie
pierwszego wpisu, 250 z  za og oszenie kolejnych wpisów. W przypadku organizacji wpisanych ju  do KRS, które wnioskuj  o 
uzyskanie statusu po ytku publicznego – wpis ten uznawany jest za kolejny wpis do KRS i op ata za jego og oszenie wynosi 250 z .

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e do najcz ciej wyst puj cych przyczyn zwrotu wniosków zaliczono niew a ciwy wybór 
formularza KRS, jego b dne wype nienie oraz brak op aty za og oszenie w Monitorze S dowym i Gospodarczym. Prawd  jest, 
e procedury rejestracyjne nie nale  do atwych, jednak nieznajomo  prawa ze strony wnioskodawców wielokrotnie wydaje 

si  zatrwa aj ca. Dlatego te  nale y rozwa y  mo liwo  prowadzenia szkole  z zakresu przebiegu procedur rejestracyjnych 
dla organizacji ubiegaj cych si  o status po ytku publicznego. 

1
 Stan na dzie  30 pa dziernika 2004 r. 

2
 Informacja dotycz ca uzyskiwania statusu organizacji po ytku publicznego, Wyst pienie Ministra Tadeusza Wo ka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwo ci na konferencji Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego, 9 grudnia 2004 r. 
3
 Art. 52 ust. 5 Ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz.U. nr  173, poz. 1808). 

4
 Dz.U. nr 117, poz. 1237 z pó n. zm. 

5
Par. 8 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz cych w 

sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów w tych rejestrach.  
6
 KRS –W –OPP. 

7
 Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439), Prezes G ównego Urz du Statystycznego, w 

porozumieniu z w a ciwymi naczelnymi organami administracji pa stwowej, opracowuje podstawowe do okre lenia przebiegu i opisu procesów 
gospodarczych i spo ecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje mi dzy nimi oraz ich interpretacje. Standardowe klasyfikacje i 
nomenklatury wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporz dzenia – Polska Klasyfikacja Dzia alno ci stanowi za cznik do Rozporz dzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (Dz.U. nr 33, poz. 289 z pó n. zm.). 
8
 Par. 9 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz cych w 

sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów w tych rejestrach. 

Przedstawiciele trzeciego sektora zwracali tak e uwag  na komplikacje wynikaj ce z 

konieczno ci stosowania procedur konkursowych zawartych w UDPP. Interesuj c

refleksj , która dodatkowo wi e si  z dyskusj  nad problemem spó ek handlowych 

uzyskuj cych status OPP, przedstawi  jeden z dzia aczy pozarz dowych:
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OPP: Uwa am, e podstawowym b dem funkcjonowania tej ustawy na dzie  dzisiejszy jest to, e ta 
ustawa nie stworzy mechanizmów, aby promowa  organizacje pozarz dowe, eby zach ci

administracj  do zlecania zada  na zewn trz. Nawet jest pro ciej, aby administracja zleci a zadania 

spó kom z o.o. ni  organizacjom pozarz dowym, gdy  spó ki z o.o. opieraj  si  na ustawie o 
zamówieniach publicznych, i administracji wychowanej na zamówieniach publicznych jest sto razy 

atwiej, poniewa  organizacje nie mog  skorzysta  z takiej gradacji, jaka jest w ustawie o 

zamówieniach publicznych. 

Ostatni  kwesti , o której warto wspomnie , s  wzajemne oskar enia obu stron o 

nieznajomo  UDPP. Ogólne skutki nieporozumie  wynikaj cych z nieznajomo ci

uregulowa , które wprowadzi a ta ustawa nie s  trudne do wskazania – rodz  konflikty i 

nieufno  obu stron, co utrudnia nawi zywanie i podtrzymywanie wspó pracy 

mi dzysektorowej. Problem ten cz ciej sygnalizowali przedstawiciele organizacji 

pozarz dowych w stosunku do swoich partnerów w administracji publicznej: 

OPP: Wi ksza znajomo [ustawy]. Prowadzone szkolenia tylko i wy cznie kadry w zakresie ca ej

ustawy. Bo ustaw  mo na naprawd  na dowolne sposoby interpretowa , dowolnie si  ni  bawi . I 
przeczytam z ka d  z osób, która tutaj siedzi dowolny artyku  i b dziemy go interpretowali naprawd  po 

swojemu. Ka dy b dzie jakby dopasowywa  do w asnych. I naprawd  administracja czy miejska, czy 

gminna, czy starostwo powinny mie  chocia  jedn  lub dwie osoby przeszkolone (ale tak naprawd
dok adnie) eby oni rozmawiaj c z nami z jednej strony byli w stanie nas jakich  tam rzeczy douczy .

Nas, nie my ich. To oni powinni da  nam, jako ci administracyjni poruszaj cy si  w ustawach itd., a nie 

my. A jest dok adnie na odwrót. Bo my idziemy i pokazujemy: „Tu jest napisane. Mo esz mi to zrobi ”.
W t  drug  stron .

Rzeczywi cie, tak jak wcze niej sygnalizowali my, pe nomocnicy do spraw organizacji 

pozarz dowych, zw aszcza na poziomie gminy, zwykle s  bardzo obci eni innymi 

obowi zkami, a zapoznanie si  z UDPP wymaga od nich dodatkowego wysi ku, który nie 

zawsze gotowi s  si  podj . Ju  na poziomie rekrutacji do dyskusji dawa o si  zauwa y , e

ignorancj  w tej kwestii cechowali si  zarówno urz dnicy m odzi (np. dopiero co powo ani na 

stanowisko pe nomocnika), jak i urz dnicy maj cy d ug  praktyk  zawodow . Niemniej z 

notatek sporz dzonych przez moderatorów po odbyciu wszystkich dyskusji oraz relacji osób 

zajmuj cych si  rekrutowaniem uczestników dyskusji wynika, e jednak jest to problem 

g ównie strony pozarz dowej, co zreszt  zauwa ali tak e sami reprezentanci trzeciego 

sektora. Jako przyk ad mo e tutaj pos u y  sarkastyczna wypowied  przedstawiciela 

trzeciego sektora: 

INF: […] Podsumowuj c korzy ci z ustawy, ja chyba w ko cu si  dowiedzia am, czemu jest ona tak 

chwalona, przez 70% na stronie ngo.pl. Ja mam nadziej , e poprzednio by o tam pytanie czy czyta

pan/pani t  ustaw . Bo ja ostatnio szkoli am z ustawy i na sali gdzie temat by  jeden – czy warto mie
po ytek publiczny – z 40 osób 3 czyta y, w tym 2 przyzna y si , e tylko do po owy, bo pó niej wysiad y.

No i ja mia am da  gotow  recept , czy warto, czy nie. Tak e tego typu mo liwo  tez istnieje. 

Natomiast spotka am si  te  z has em – jest to wspania e, poniewa  nareszcie nie musimy wchodzi  w 
dzia alno  gospodarcz , mo emy odp atnie prowadzi  dzia alno  statutow . W tym momencie 

facetowi powinno przy o y  si  t  moj  lask  po bie, bo publicznie kompromituje sektor pozarz dowy. 
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Jak sobie klepie geszeft, to niech si  zamknie na k ódk . Ja te  rozumiem osobist  motywacj  finansow ,
ale je li to jest podstawowa zaleta, to dzi kuj  bardzo. 

Moderatorzy w notatkach badawczych opisywali wiele sytuacji, w których osoby ju

dzia aj ce w organizacjach po ytku publicznego, cho  wcze niej deklarowa y znajomo

UDPP, musia y by  na bie co edukowane przez innych uczestników dyskusji na temat tych 

czy innych zapisów. Z jednej strony by o to wype nienie za o e  przyj tej strategii 

badawczej, zgodnie z któr  dyskusje, poza dostarczeniem informacji zespo owi badawczemu, 

mia y równie  s u y  samym respondentom. Z drugiej strony, zdarza o si , e przy braku 

kompetentnych rozmówców trudno by o sformu owa  konkretne opinie i wnioski. Osoby

rekrutuj ce uczestników dyskusji w „notatkach badacza” jako jedn  z g ównych 

trudno ci organizacyjnych wskaza y w a nie na brak znajomo ci UDPP w ród

potencjalnych rozmówców ze strony trzeciego sektora,. Du o rzadziej zdarza o si  to po 

stronie przedstawicieli administracji. W ka dym razie nasze kontakty z bezpo rednimi 

beneficjentami UDPP wyra nie uwidoczni y potrzeb  dalszej edukacji (szkole , spotka ,

rozmów) skierowanej zw aszcza do organizacji pozarz dowych, ale tak e administracji 

publicznej – zw aszcza na poziomie gmin. 

8. Najwa niejsze ustalenia, wnioski i rekomendacje 

Ogólna ocena na podstawie bada  terenowych wzajemnych relacji mi dzy 

administracj  publiczn  i organizacjami pozarz dowymi i wp ywu jaki UDPP na nie 

wywiera 

Obie strony oceniaj  wzajemne relacje jako ogólnie dobre. Wskazuj  na „oczywisto ”

tego, e s  partnerami i musz  ze sob  wspó pracowa ; na coraz lepszy wzajemny 

przep yw informacji oraz klimat wspó pracy. W trakcie dyskusji rzadko dochodzi o do 

powa niejszych konfliktów czy ostrzejszej wymiany zda .

Postanowienia UDPP generalnie oceniane s  pozytywnie. Uczestnicy dyskusji 

wskazywali przede wszystkim na jej zalety, takie jak: uregulowanie kwestii wolontariatu, 

wprowadzenie obligatoryjno ci wspó pracy, zwi kszenie przejrzysto ci i jawno ci w 

procesie zlecania zada , zwolnienia z niektórych op at dla organizacji maj cych status 

organizacji po ytku publicznego, wprowadzenie mechanizmu przyjmowania programów 
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wspó pracy. Jednocze nie konkretne rozwi zania UDPP s  oceniane o wiele bardziej 

krytycznie.

Uczestnicy dyskusji bardzo cz sto zastrzegali, e na zdecydowan  ocen  skutków 

wej cia w ycie UDPP jest jeszcze za wcze nie.

Znajomo  i ocena podstawowych zasad wspó pracy

Jednym z interesuj cych nas zagadnie  by  sposób interpretacji podstawowych zasad 

wspó pracy zapisanych w UDPP, czyli zasad: pomocniczo ci, partnerstwa, suwerenno ci

stron, uczciwej konkurencji, efektywno ci i jawno ci. Ogólnie nale y stwierdzi , e obie 

strony interpretuj  te zasady zgodnie z intencj  ustawodawcy, cho  uczestnicy dyskusji 

cz sto mieli trudno  z ich odró nianiem. Wypowiedzi na temat realizacji tych zasad 

równie  wskazuj  na to, e zapisanie ich w ustawie nie by o wy cznie sztucznym 

zabiegiem. Niemniej sens wymienionych zasad cz sto jest „sp aszczany” i sprowadzany 

do najmniejszego, wspólnego mianownika (np. pomocniczo  wy cznie do pomocy 

finansowej, jawno  – tylko do kwestii zwi zanych z konkursami, suwerenno  - jedynie 

do niezale no ci finansowej. Katalog zasad wspó pracy ma istotn  warto  edukacyjn .

Nale a oby zatem cz ciej (np. przy okazji szkole  czy konferencji na temat 

funkcjonowania UDPP) porusza  kwesti  zasad, ich interpretacji i sposobów stosowania 

w praktyce. 

Ocena form wspó pracy i zlecanie zada  organizacjom pozarz dowym 

Proponowane w UDPP formy wspó pracy s  wysoko oceniane, jednak ich stosowanie 

wi e si  z kilkoma problemami – przede wszystkim nie s  traktowane jako 

obligatoryjne dla administracji publicznej. 

W o rodkach, w których istniej  d ugie i dobre tradycje wspó pracy UDPP wzmocni a

jedynie funkcjonuj ce ju  praktyki, w innych te formy wspó pracy dopiero s  wdra ane

b d  w ogóle jeszcze nie funkcjonuj . Dlatego te  bardzo trudno jest dokona

jednoznaczne oceny UDPP pod tym wzgl dem. 

Przyczyny trudno ci w realizacji form wspó pracy wymienionych w UDPP le  raczej po 

stronie administracji publicznej, która podchodzi z wyra nym dystansem do wspó pracy 

z organizacjami pozarz dowymi.  
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Wiele organizacji pozarz dowych wykazuje du  ignorancj  w kwestii znajomo ci

UDPP, przez co nie jest w stanie w pe ni wykorzysta  mo liwo ci, które stwarza jej ten 

akt prawny. 

Mo liwo  zg aszania w asnych ofert przez organizacje pozarz dowe jest na ogó

niewykorzystywana– w naszych badaniach nie potwierdzi a si  wizja organizacji 

pozarz dowych jako podmiotów nowatorskich, innowacyjnych. 

Roczne programy wspó pracy

Roczne programy wspó pracy – podobnie jak ca a UDPP – zosta y na ogó  ocenione 

pozytywnie. Uczestnicy dyskusji wskazywali najcz ciej na to, e programy dzia aj

mobilizuj co na obie strony, formalizuj c i organizuj c wspó prac  mi dzy

organizacjami a administracj  publiczn . Przedstawiciele trzeciego sektora wskazywali 

na obligatoryjno  przyjmowania programów jako ich podstawow  zalet . Najcz ciej

sygnalizowane problemy dotyczy y natomiast: 

o zdawkowo ci i schematyczno ci programów oraz braku ich powi zania z 

bud etami samorz dów;

o rocznego cyklu przyjmowania programów wspó pracy;

o niewyci gania wobec jednostek administracji publicznej konsekwencji za 

nieuchwalanie programów; 

o braku zaanga owania organizacji pozarz dowych w konsultowanie programów 

przy jednoczesnej niech ci do podejmowania takich konsultacji przez 

jednostki administracji publicznej. 

Inne wa ne problemy zwi zane z funkcjonowaniem ustawy 

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszali wiele zagadnie , które ich zdaniem stanowi

zagro enie dla w a ciwego funkcjonowania UDPP. Za najwa niejsze kwestie nale y uzna :

faworyzowanie w ramach UDPP du ych, silnych organizacji o wyrobionej pozycji i 

kontaktach z administracj  publiczn  kosztem organizacji mniejszych, które nie maj

statusu organizacji po ytku publicznego; 

wysokie koszty funkcjonowania organizacji maj cej status organizacji po ytku

publicznego, które nie s  rekompensowane przywilejami wynikaj cymi z UDPP; 
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niespójny i skomplikowany mechanizm uzyskiwania statusu organizacji po ytku

publicznego; 

Jednocze nie nale y zaznaczy , e istotnym problemem, który wy oni  si  w trakcie 

prowadzonych dyskusji, jest nieznajomo  UDPP oraz innych przepisów przede wszystkim 

przez reprezentantów trzeciego sektora i ni szych szczebli administracji publicznej 

(zw aszcza samorz dów gminnych). 

Wolontariat

UDPP odbierana jest jako „przeregulowana”, czyli zbytnio formalizuj ca dobrowoln  i 

nieodp atn  prac  ochotnicz . Wi e si  z tym zarzut zmuszania organizacji 

korzystaj cych z us ug wolontariuszy do formalizacji i zbiurokratyzowania w asnych

dzia a .

W wypowiedziach pojawiaj  si  dwie wizje wolontariatu: jako s u by i jako elementu 

aktywno ci zawodowej (organizacje traktuj ce wolontariat jako s u b  krytycznie 

odnosz  si  do UDPP, natomiast organizacje traktuj ce wolontariat jako element 

aktywno ci zawodowej widz  pozytywny wp yw regulacji ustawowych). 

Zapis UDPP dotycz cy wolontariatu jest w du ej mierze niezrealizowany przez 

organizacje – wiele z nich unika podpisywania porozumie  i ubezpieczania 

wolontariuszy.

Podmioty publiczne nie korzystaj  lub korzystaj  bardzo sporadycznie z us ug

wolontariuszy, preferuj c sta e i praktyki zawodowe. 

Uczestnicy dyskusji wskazywali, e w a ciwymi beneficjentami zapisów UDPP s

wolontariusze mog cy traktowa  wolontariat jako element wchodzenia na rynek pracy, 

zdobywania do wiadczenia.
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ANEKS I DYSPOZYCJE DO WYWIADU 

Wype nia moderator 
Kod

(nie wype nia )

inicja y moderatora/pomocnika:  

|__|__| /|__|__| 
data przep. dysk. (dd-mm-rr): |__|__|-|__|__|-|__|__| 

miejscowo :

|____________________________| 

godz. rozp. dysk.: 

|__|__|:|__|__| 

godz. zak. dysk.: 

|__|__|:|__|__| 

|__|__|/|__|__| 

OGÓLNY OPIS WARUNKÓW WSPÓ PRACY (maksymalnie. 0,5 godziny)

1. Reprezentuj  Pa stwo ró ne szczeble administracji publicznej i ró ne organizacje 

pozarz dowe. Prosi (a)bym, aby ka dy z Pa stwa opisa  krótko jak wygl da

wspó praca mi dzy administracj  a organizacjami pozarz dowymi poziomie 

gminy/powiatu/województwa. 

a. Z jakimi organizacjami /z jakimi urz dami wspó pracuj  Pa stwo najcz ciej?

i. Czy wspó pracuj  Pa stwo konkretnie mi dzy sob  (chodzi konkretnie o 

obecnych na dyskusji)? Na czym polega/czego dotyczy ta wspó praca? 

b. W jakich dziedzinach podejmuj  Pa stwo wspó prac ? Na czym ona polega? 

Czego dotyczy? 

c. Gdyby mogli Pa stwo ogólnie opisa , jakie formy przybiera wspó praca mi dzy

organizacjami pozarz dowymi i administracj  publiczn  na terenie Pa stwo 

gminy/powiatu/województwa?  

d. Ogólnie – jakie problemy, Pa stwa zdaniem, napotykaj  najcz ciej we 

wzajemnych relacjach z organizacje pozarz dowe i administracja publiczna? 

i. Poprosi  o bardzo ogóln  i zwi z  ocen , czy po wej ciu UDPP 

wspó praca przebiega lepiej czy te  gorzej.

PODSUMOWANIE

ZASADY WSPÓ PRACY (maksymalnie 0,5 godziny)

2. W UDPP mówi si  o wspó pracy organizacji pozarz dowych z administracj  w 

zgodnie z zasadami pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, efektywno ci, 

uczciwej konkurencji i jawno ci, jak P. rozumiej  te zasady? 
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a. Czy te zasady funkcjonuj  w praktyce w Pa stwa gminie/powiecie/województwie? 

W jaki sposób? Czy mog  poda  P. konkretne przyk ady? 

b. je eli w grupie brakuje opinii na temat praktycznego funkcjonowania tych zasad, 

pytamy: W jaki sposób mo na wcieli  w ycie te zapisy? i prosimy o wymy lenie 

konkretnych przyk adów.

c. Jakie problemy wi  si  z praktyczn  realizacj  tych zasad? przypomnie , o jakie 

zasady chodzi.

PODSUMOWANIE

WSPÓ PRACA W KONTEK CIE UDPP (maksymalnie 1 godzina)

3. Z pocz tkiem tego roku w zacz a pe ni obowi zywa  UDPP. W jaki sposób w 

Pa stwa opinii zmiana ta wp yn a na relacje mi dzy organizacjami pozarz dowymi 

a administracj  publiczn ?

(w trakcie dyskusji nad tym w tkiem prosi  co pewien czas o ogólne porównanie ze 

stanem sprzed wej cia ustawy) 

a. W UDPP zawarty jest krótki wykaz form wspó pracy mi dzy organizacjami a 

administracj  publiczn przypomnie  has owo, e chodzi o tworzenie zespo ów,

informowanie, konsultacjach i zlecaniu zada  – zlecanie omówili my wy ej, wi c

do niego nie wracamy, czy na terenie Pa stwa dzia alno ci w 

gminach/powiatach/województwach realizowany jest ten zapis? 

i. Czy zapis ten wp yn  na wzajemne relacje mi dzy organizacjami 

pozarz dowymi i administracj  publiczn ? W jaki sposób? poprosi

konkretne o przyk ady

b. Czy na terenie Pa stwa gminy/powiatu/województwa tworzone s  wspólne 

zespo y konsultacyjne? 

i. Czy bior  Pa stwo udzia  w pracach takich zespo ów? 

ii. Je li tak, czy mog  Pa stwo podzieli  si  informacjami na temat ich 

dzia ania?

iii. Jakimi sprawami si  zajmuj ? Jakie s  efekty dzia a  tych zespo ów? Czy 

mog  poda  Pa stwo konkretne przyk ady? 
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iv. Czy w Pa stwa gminie/powiecie/województwie z organizacjami 

konsultowane s  projekty aktów prawnych (uchwa , decyzji etc.)? 

v. Jakie problemy wi  si  z t  form  wspó pracy? 

c. Czy w Pa stwa gminie/powiecie/województwie wymieniacie si  Pa stwo

informacjami na temat. swojej dzia alno ci? W jaki sposób? 

i. Czego dotycz  wymieniane informacje? 

ii. Czy wymiana informacji jest w jaki  sposób usystematyzowana,  w jaki 

sposób? (np. w postaci portalu, punktu informacyjnego etc.)? 

iii. Jakie problemy wi  si  z t  form  wspó pracy? 

d. Czy wspó pracuj c wychodz  Pa stwo poza wspomniany wykaz? Czy 

nawi zywane s  jakie  inne formy wspó pracy? Jakie? 

e. Co mo na zrobi , aby lepiej wykorzysta  ten zapis ustawy (te formy wspó pracy)? 

4. Jakie zadania na terenie Pa stwa gminy/powiatu/województwa zlecane s

organizacjom pozarz dowym? 

a. Na jakich zasadach zlecane s  te zadania (ustali , jaki udzia  maj  poszczególne 

formy wymienione w ustawie: powierzanie/wspieranie)

i. Któr  z form zlecania zada  preferuje si  bardziej w Pa stwa gminie/ 

powiecie/województwie (powierzanie/wspiernianie)? Dlaczego? 

ii. Jakie zadania s  wspierane, a jakie powierzane? 

iii. Jaka jest Pa stwa ocena, jak sprawdzaj  si  te mechanizmy? 

b. Czy po wej ciu w ycie UDPP na terenie Pa stwa gminy/powiatu/województwa 

organizowane s  konkursy ofert na realizacj  zada  publicznych? (poprosi

konkretne o przyk ady)

i. Jakich zada  dotycz  te konkursy? 

ii. Jakie organizacje bior  udzia  w tych konkursach? 

c. Czy organizowane s  konkursy (nie na mocy UDPP), w których oprócz 

organizacji i jednostek publicznych bior  udzia  równie  podmioty komercyjne? 

(poprosi  konkretne o przyk ady)

i. Jakie podmioty/firmy? 

ii. Czego dotycz  te konkursy? 

iii. Jak cz sto s  one organizowane? 

iv. Czy zlecaj c wykonanie zada  publicznych (czy to przez powierzenie czy 

zlecenie, czy stosuj c procedury konkursowe) powinno stosowa  si
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preferencje dla podmiotów okre lonego typu – organizacji, jednostek 

publicznych lub firm? Dla którego? Dlaczego tak/nie (chodzi o opini )? 

d. Czy na terenie Pa stwa gminy/powiatu/województwa organizacje wyst puj  z 

w asnymi inicjatywami projektów? Jakie to projekty? (poprosi  konkretne o 

przyk ady)

i. Do przedstawicieli organizacji pozarz dowych: Czy wyst powali 

Pa stwo z tak  inicjatyw ? Czego ona dotyczy a? Czy zyska a wsparcie ze 

strony jednostki samorz du terytorialnego? 

ii. Do przedstawicieli administracji publicznej: Czy w Pa stwa

gminie/powiecie/województwie organizacje sk ada y takie projekty? Czego 

one dotyczy y? Czy zyska y wsparcie ze strony Pa stwa urz du? 

iii. Czy/i jakie problemy zwi zane s  z wykorzystanie tej formy nawi zywania

wspó pracy? (poprosi  konkretne o przyk ady) Co mo na zrobi , aby ta 

forma wspó pracy by a wykorzystywana cz ciej? 

PODSUMOWANIE

PROGRAMY WSPÓ PRACY (maksymalnie 1 godzina)

5. Chcia (a)bym teraz zapyta  o przewidziane w UDPP roczne programy wspó pracy z 

organizacjami pozarz dowymi? 

(UWAGA!!! Pami tajmy, e przedstawiciele administracji publicznej byli proszeni o 

przywiezienie rocznych programów wspó pracy ze sob  nie zag biamy si , wi c w 

kwestie dotycz ce zawarto ci tych dokumentów).

a. Specjalnie do przedstawicieli administracji publicznej: je eli nie jeste my

pewni, czy we wszystkich jednostkach samorz du reprezentowanych w dyskusji 

przyj to programy, pytamy Czy w Pa stwa gminie/powiecie/województwie 

przyj to ju  takie programy?

i. Czy przed wej ciem UDPP w Pa stwa gminie/powiecie/województwie 

funkcjonowa y inne rozwi zania reguluj ce kwesti  wspó pracy 

organizacji pozarz dowych i administracji publicznej? 
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ii. Czy programy przyj te w Pa stwa gminie/powiecie/województwie w 

trakcie przygotowywania by y konsultowane z organizacjami 

pozarz dowymi? Z jakimi? 

iii. Czy przygotowuj c programy natrafili Pa stwo na jakie  trudno ci? Na 

czym one polega y? 

b. Specjalnie do przedstawicieli organizacji pozarz dowych: Czy na terenie 

gminy/powiatu/województwa, w którym Pa stwo prowadz  swoj  dzia alno

przyj to takie programy? 

i. Czy by y one konsultowane z organizacjami pozarz dowymi? Z jakimi? 

(ustali , czy reprezentowana organizacja bra a tak e udzia  w tych 

konsultacjach)

c. W jaki sposób realizowane s  roczne programy wspó pracy na terenie Pa stwo

gminy/powiatu/województwa? 

i. Jakie praktyczne efekty przyj cia tych programów mogliby Pa stwo

wymieni  i krótko omówi ?

ii. Czy z realizacj  programów rocznych wi  si  jakie  trudno ci/problemy?

Na czym one polegaj , co to za problemy? 

d. Czy w Pa stwa opinii przyj cie i realizacja rocznych programów zmieni y w jaki

sposób relacje mi dzy organizacjami pozarz dowymi a administracj  publiczn  na 

poziomie Pa stwa gminy/powiatu/województwa? 

e. Czy ogólnie w Pa stwa w opinii roczne programy wspó pracy spe niaj  swoje 

za o enia? 

i. Jaki w Pa stwa opinii by  cel wprowadzenia ustawowego obowi zku 

przyjmowania takich programów? 

ii. Co mo na zrobi , aby roczne programy w wi kszym stopniu przek ada y

si  na wspó prac  organizacji i administracji publicznej? Co zrobi , aby 

mo na by o je lepiej wykorzysta  w codziennej praktyce? 

PODSUMOWANIE

WOLONTARIAT (maksymalnie 0,5 godziny)

6. Na koniec chcia (a)bym poruszy  kwesti  wolontariatu. Czy Pa stwa

organizacje/urz dy korzystaj  z pracy wolontariuszy? 
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a. Przy jakich projektach korzystacie Pa stwo z pracy wolontariuszy? 

i. Jakie zadania powierzane s  wolontariuszom? 

ii. Jakie warunki pracy oferuj  Pa stwo wolontariuszom (chodzi o ustalenie, 

czy np. op acaj  sk adki, zwracaj  ró ne koszty, czy spisuj  porozumienia, 

itp.)?

iii. Czy korzystaj  Pa stwo z pracy wolontariuszy w projektach realizowanych 

wspólnie z organizacjami/administracj  publiczn ?

iv. Jak ogólnie oceniacie P. prac  wolontariuszy? 

b. Jaki wp yw na korzystanie z pracy wolontariuszy mia o wej cie w ycie UDPP? 

i. Czy UDPP w sposób wystarczaj cy reguluje spraw  wolontariatu? 

c. Jakie korzy ci dla Pa stwa organizacji/urz du przynosi praca wolontariuszy? 

d. Jakie korzy ci w P. opinii instytucja wolontariatu przynosi osobom podejmuj cym

prac  na tych warunkach? 

e. Na jakie problemy natrafiaj  Pa stwo korzystaj c z pracy wolontariuszy? 

PODSUMOWANIE
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ANEKS II KLUCZ KODOWY 

Kodowanie dyskusji odbywa si  na trzech podstawowych poziomach. Przede wszystkim 

interesuj  kategorie wypowiedzi odnosz ce si  do: 

Problemów
– czyli opisów wszelkich trudno ci, k opotów zwi zanych z 

tematami dyskusji. 

Rekomendacji

– czyli wskazówek odnosz cych si  do rozwi zywania problemów, 

które zosta y zg oszone w trakcie dyskusji, dotycz cych np. 

ulepszenia ustawy (ogólnie), funkcjonowania instytucji, czy 

organizacji, zespo ów konsultacyjnych, procedur konkursowych 

etc..

Faktów 

– czyli opisów, przyk adów, historii odnosz cych si  do realnych 

sytuacji, z którymi spotkali si  uczestnicy dyskusji i które dotycz

interesuj cych nas tematów. 

Opinii

– czyli subiektywnych ocen lub s dów odnosz cych si  do 

poszczególnych tematów dyskusji zwi zanych z poszczególnymi 

tematami dyskusji. 

Stosunku do drugiej 

strony

– czyli wypowiedzi wiadcz cych o wzajemnych relacjach 

reprezentantów trzeciego sektora i administracji publicznej. 

Definicji

– jest to szczególna kategoria, która odnosi si  do wypowiedzi 

opisuj cych rozumienie zasad wspó pracy wymienionych w 

ustawie; odr bnymi pod-kategoriami s  równie  te wypowiedzi, 

które opisuj  przyk ady realizacji ustawowych zasad wspó pracy i 

problemów zwi zanych z ich wdra aniem. 
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Drugim poziomem s  zagadnienia interesuj ce nas ze wzgl du na postawione pytania badawcze, s  to 

(kolejno ci od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegó owych) nast puj ce tematy: 

zwi zane lu no ze stanem wzajemnych relacji mi dzy organizacjami pozarz dowymi i 

administracj  publiczn ;

dotycz ce wzajemnych kontaktów i relacji wewn trz trzeciego sektora; 

zwi zane lu no z funkcjonowaniem UDPP, których nie mo na przyporz dkowa  do adnego ze 

szczegó owych tematów wymienionych dalej; 

zwi zane z konsultacjami, przygotowaniem i realizacj  rocznych programów wspó pracy; 

dotycz ce organizacji i funkcjonowania wspólnych zespo ów konsultacyjnych; 

dotycz ce organizacji i sposobów wymiany informacji mi dzy administracj  publiczn  i 

organizacjami pozarz dowymi; 

dotycz ce kwestii zlecania (powierzania, wspierania) zada  organizacjom pozarz dowym na 

zasadach przewidzianych w ustawie oraz w innych przepisach (np. w oparciu o ustaw  o pomocy 

spo ecznej);

zwi zane z organizacj , przebiegiem i rozstrzygni ciami konkursów na zadania realizowane w 

obszarach opisanych w UDPP; 

zwi zane z inicjatywami w asnymi organizacji pozarz dowych; 

dotycz ce spraw wolontariatu i uwarunkowa  pracy wolontariuszy. 

Trzeci poziom kodowania odnosi si  do uczestników dyskusji, którzy wypowiadaj  okre lone kwestie. 

Mówców opisujemy dok adnie w ten sam sposób co wypowiedzi w transkrypcji, czyli: 

URG – urz dnicy zatrudnieni w urz dach gmin /miast; 

URP –  urz dnicy zatrudnieni w urz dach powiatowych; 

URW –  urz dnicy zatrudnieni w urz dach wojewódzkich; 

URM  –  urz dnicy zatrudnieni w urz dach marsza kowskich;

GPS –  pracownicy gminnych /miejskich o rodków pomocy spo ecznej; 

PCP –  pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

RPS –  pracownicy regionalnych o rodków pomocy spo ecznej;

RAG –  radni gminnych /miejskich; 

RAP –  radni powiatowych; 

RAM –  radni sejmików wojewódzkich (samorz du wojewódzkiego); 

OPP –  przedstawiciele organizacji posiadaj cych status po ytku publicznego; 

NPP –  przedstawiciele organizacji nieposiadaj cych statusu po ytku publicznego; 

INF –  przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych; 

KOO –  przedstawiciele organizacji ko cielnych posiadaj cych status po ytku publicznego; 

KON –  przedstawiciele organizacji ko cielnych nieposiadaj cych statusu po ytku 

publicznego; 
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Klucz jest przystosowany do pracy w rodowisku Atlas/TI. Podstawow  jednostk  analizy 

jest wypowied  (w szczególnych przypadkach kodujemy fragmenty wypowiedzi, to znaczy 

wtedy, kiedy np. wypowiedzi s  urwane, kto  komu  wchodzi w zdanie, lub wypowied  jest 

bardzo d uga i wielow tkowa, t  wskazówk  nale y traktowa  do  elastycznie). Kodujemy w 

nast puj cy sposób: 

Przegl damy transkrypcj  pod k tem kategorii z pierwszego lub drugiego poziomu i 

przyporz dkowujemy do odpowiednich kategorii. 

Na ko cu sprawdzamy, kto jest autorem wypowiedzi i przyporz dkowujemy do 

odpowiedniej kategorii. 

Kodujemy zawsze w tej kolejno ci: POZIOM I-POZIOM II-POZIOM III i zawsze 

oddzielamy poszczególne poziomy my lnikiem bez spacji, czyli „-”, np.: FAK-PWS-

URG albo  

PRO-ZKO-OP.

WYJ TEK: w przypadku wypowiedzi dot. zasad wspó pracy kodujemy w kolejno ci:

POZIOM I-POZIOM III/POZIOM II, czyli dwa pierwsze poziomy czymy my lnikiem, 

a poziom drugi uko nikiem „/”, np. DEF-URG/POM, albo PZA-NPP/UKO. 
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ANEKS III ANKIETA EWALUACYJNA 

Wype nia moderator (nie wype nia )
Kod

(taki sam jak w 
scenariuszu) 

inicja y moderatora/pomocnika: 

|__|__| /|__|__| 
|__|__|/|__|__| 

miejscowo :

|____________________________| 
|__|__|__| 

PYTANIA OGÓLNE DOTYCZ CE USTAWY 
Q1. Jaki podmiot reprezentowa (a) Pan(i) w trakcie dyskusji? 

(do kratki obok prosimy wpisa  numer w a ciwej odpowiedzi)

1. jednostk  samorz du terytorialnego (gmina/powiat/województwo) 

2. jednostk  administracji centralnej (wojewódzkiej) 

3. instytucj  podleg  administracji samorz dowej lub centralnej, jak ? ………………………..

4. organizacj  pozarz dow /ko cieln  maj ca status organizacji po ytku publicznego 

5. organizacj  pozarz dow /ko cieln  mniemaj ca statusu organizacji po ytku publicznego 

Q2. Jak ogólnie ocenia Pan(i) wp yw Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 
na wspó prac  organizacji pozarz dowych i administracji publicznej? 
(do kratki obok prosimy wpisa  numer w a ciwej odpowiedzi)

1. ustawa wp yn a pozytywnie na wspó prac  organizacji pozarz dowych i administracji 
publicznej 

2. ustawa nie mia a wp ywu na jako  wspó pracy mi dzy organizacjami pozarz dowymi i 
administracj  publiczn

3. ustawa wp yn a negatywnie na wspó prac  organizacji pozarz dowych i administracji 
publicznej 

Q3. Prosimy, aby wymieni (a) Pan(i) trzy rozwi zania zawarte w ustawie o dzia alno ci po ytku… 
które ocenia Pan(i) szczególnie negatywnie. 
(prosimy krótko opisa   te elementy, ewentualnie zakre li  punkt 4)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. nie ma takich rozwi za

Q4. Prosimy, aby wymieni (a) Pan(i) trzy rozwi zania zawarte w ustawie o dzia alno ci po ytku… 
które ocenia Pan szczególnie pozytywnie. 
(prosimy krótko opisa   te elementy, ewentualnie zakre li  punkt 4)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. nie ma takich rozwi za
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TANIA DOTYCZ CE DYSKUSJI 
Q5. Jak ogólnie ocenia Pan(i) t  dyskusj ?

(do kratki obok prosimy wpisa  numer stwierdzenia, najbli szego Pana(i) opinii)

1. bardzo dobrze, wiele z niej skorzysta e(a)m

2. dobrze, to by a przydatna dyskusja 

3. ani dobrze, ani le

4. le, nie przyda a mi si  zbytnio 

5. bardzo le, to by a strata czasu 

6. trudno powiedzie

Q6. Jak ogólnie oceni a Pan(i) prowadz cego dyskusj ?
(do kratki obok prosimy wpisa  numer w a ciwej odpowiedzi)

1. bardzo dobrze 

2. dobrze

3. le

4. bardzo le

5. trudno powiedzie

Q7. Czy jest co , czego w Pana(i) opinii zabrak o w tej dyskusji (tematu, problemu, w tku etc.), 
je li tak to czego? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Q8. Czy jest co , co w Pana(i) opinii by o zb dne w tej dyskusji (temat, problem, w tek etc.), je li
tak to co? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

KOMENTARZ W ASNY /INNE UWAGI 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

DZI KUJEMY ZA UDZIA  W DYSKUSJI I ZA WYPE NIENIE ANKIETY 
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CZ  III 
OPRACOWANIA I MATERIA Y UZUPE NIAJ CE

1. Obraz wspó pracy administracji publicznej i organizacji 
pozarz dowych w wietle dokumentacji dostarczonej 
przez uczestników dyskusji 

Uwagi wst pne

Z dokumentów przedstawionych przez uczestników dyskusji dokumentów trudno wyci gn

ogólne wnioski porównawcze dotycz ce wspó pracy administracji publicznej i organizacji 

pozarz dowych w Polsce. Przede wszystkim nie sposób jednoznacznie odpowiedzie  na 

pytanie, jaki jest rzeczywisty kszta t tej wspó pracy. Dostarczone dokumenty maj  bowiem 

zró nicowany charakter i stanowi , zgodnie z za o eniami przyj tymi w projekcie, jedynie 

dodatkowy materia  badawczy o charakterze ilustracyjnym. Uczestnicy wywiadów 

grupowych we wszystkich 16 województwach zostali poproszeni o dostarczenie zespo owi

prowadz cemu badania najwa niejszych, ich zdaniem, dokumentów reguluj cych wspó prac

mi dzysektorow  (w tym uchwa  prawa miejscowego). Tak wi c, po pierwsze, respondenci 

sami podejmowali decyzje, które dokumenty dostarcz . Po drugie, analizowane dokumenty 

dotycz  wspó pracy mi dzysektorowej tylko tych samorz dów i organizacji pozarz dowych,

których przedstawiciele uczestniczyli w dyskusjach grupowych. Znacznie bardziej kompletny 

charakter maj  zatem dokumenty zebrane w tych 8 województwach, w których dyskusja 

po wi cona by a wspó pracy na poziomie regionalnym (uczestnicy dostarczali dokumenty o 

zbli onym charakterze i z tego samego poziomu – regionu). W przypadku pozosta ych 8 

województw dokumenty dotycz  tylko tych spo eczno ci lokalnych, których przedstawiciele 

wzi li udzia  w dyskusji. Tutaj losowo-celowy sposób doboru respondentów (zgodnie z 

przyj t  metodologi ) nie „przek ada si ” na odpowiedni dobór dokumentów. Analizowane 

dokumenty s de facto zbiorem „przypadkowym”. Nie jest to jednak przeszkod  dla 

prezentowanej poni ej analizy, która – jak ju  zaznaczono – ma charakter wy cznie 

ilustracyjny i stanowi materia  uzupe niaj cy w stosunku do analizy podstawowego materia u

badawczego – scenariuszy zogniskowanych wywiadów grupowych. Aby podkre li  taki 
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w a nie charakter niniejszego opracowania, umieszczone zosta o ono w Aneksie do raportu 

zasadniczego. 

Warto te  zaznaczy , e w przeciwie stwie do zasadniczego raportu badawczego, w którym 

wszystkie cytowane i analizowane wypowiedzi respondentów zosta y zakodowane w sposób 

uniemo liwiaj cy poznanie przez czytelnika nie tylko nazwisk ich autorów, ale i 

miejscowo ci, z których pochodz  – w niniejszym opracowaniu dokumenty s  cytowane i 

przywo ywane wraz z ich pe nymi tytu ami oraz podaniem nazw odpowiednich samorz dów

lokalnych i regionalnych. Wyszli my bowiem z za o enia, e s  to dokumenty oficjalne, 

publicznie dost pne i ich kodowanie by oby pozbawione sensu, tym bardziej e nie 

traktujemy naszych uwag jako pe nej charakterystyki wspó pracy w poszczególnych 

spo eczno ciach i regionach.

Na ogólny obraz wspó pracy administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi w 

Polsce nale y spojrze  przez pryzmat rzeczywistego realizowania zasady pomocniczo ci, 

zgodnie z któr  organizacje pozarz dowe powinny by  równorz dnym partnerem 

administracji publicznej przy wykonywaniu zada  publicznych. Sfera zada  publicznych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–24 UDPP, zosta a uj ta szeroko, a zalicza si  do niej w 

szczególno ci zadania: 

1. pomocy spo ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. dzia alno ci charytatywnej; 

3. podtrzymywania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz rozwoju wiadomo ci

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4. dzia alno ci na rzecz mniejszo ci narodowych; 

5. ochrony i promocji zdrowia; 

6. dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych;

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych bez pracy i 

zagro onych zwolnieniem z pracy; 

8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzia alno ci na rzecz równych praw kobiet i 

m czyzn;

9. dzia alno ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci;

10. dzia alno ci wspomagaj cej rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnych; 

11. nauki, edukacji, o wiaty i wychowania; 
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12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m odzie y;

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

15. ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

16. porz dku i bezpiecze stwa publicznego oraz przeciwdzia ania patologiom spo ecznym; 

17. upowszechniania wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci pa stwa;

18. upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobód obywatelskich,  

a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój demokracji; 

19. ratownictwa i ochrony ludno ci;

20. pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granic ;

21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

22. dzia a  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy mi dzy

spo ecze stwami; 

23. promocji i organizacji wolontariatu; 

24. dzia alno ci wspomagaj cej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarz dowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 

okre lonym w pkt 1–23. 

Niezale nie od enumeratywnego wyliczenia zada  publicznych, ustawodawca pozostawi

Radzie Ministrów prawo ich okre lenia w innym zakresie. Wydaje si  jednak, e przy tak 

szeroko uj tym katalogu zada  nie b dzie to konieczne55.

W wietle art. 5 pkt 1 ust. 1–4  UDPP administracja publiczna zobligowana jest do 

prowadzenia dzia alno ci w sferze zada  publicznych, we wspó pracy z organizacjami 

pozarz dowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi, prowadz cymi dzia alno  po ytku 

publicznego (m.in. organizacjami ko cielnymi). Wspomniana dzia alno  powinna 

odpowiada  zadaniom tych organów i pokrywa  si  z terytorialnym zakresem ich dzia ania. 

Istotne jest, e okre lone zosta y g ówne formy, w jakich ta wspó praca mo e si  odbywa .

W szczególno ci wskazuje si  tu na mo liwo :

zlecania organizacjom pozarz dowym realizacji zada  publicznych; 

55 H. Izdebski: Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 34. 
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wzajemnego informowania si  o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w 

celu zharmonizowania tych kierunków; 

konsultowania z organizacjami pozarz dowymi, odpowiednio do zakresu ich dzia ania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej tych 

organizacji;

tworzenia wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

O ile u ycie zwrotu „w szczególno ci” w tym przypadku jest uzasadnione, gdy  umo liwia

nawi zanie wspó pracy tak e w innych formach, o tyle nieuzasadniona wydaje si

interpretacja przez niektórych przedstawicieli administracji publicznej sformu owania „mo e

si  odbywa ”. G osz  oni pogl d, e u ycie s owa „mo e” stanowi o fakultatywno ci

wspó pracy jako takiej. Pogl d ten jest ca kowicie bezzasadny, bo przecie  odnosi si  ono 

jedynie do mo liwych form wspó pracy. Na powy szym przyk adzie wida , i  w przypadku 

z ej woli organów administracji publicznej nawet dobre regulacje ustawowe nie b d

stanowi y prze omu we wspó pracy z trzecim sektorem. Trudno nie zgodzi  si  z tez , i

cz sto sam fakt istnienia podmiotów niepublicznych traktowany jest jako niebezpieczna 

konkurencja do przej cia funduszy publicznych, podwa aj ca jednocze nie kompetencje 

samorz du terytorialnego56.

Najistotniejszym elementem stanowi cym o jako ci wspó pracy administracji publicznej z 

trzecim sektorem pozostaje uchwalenie rocznego programu wspó pracy (art. 5 pkt 3 ustawy). 

W razie niepodj cia uchwa y o rocznym programie wspó pracy (najpó niej do 31 marca 

danego roku, ze wzgl du na powi zanie z bud etem jednostki samorz du terytorialnego) 

ka dy podmiot, który ma interes w uchwaleniu rocznego programu wspó pracy mo e po 

bezskutecznym wezwaniu, zaskar y  brak istnienia tego programu do s du

administracyjnego57.

Mimo e UDPP expressis verbis nie stanowi o konieczno ci konsultowania rocznego 

programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, to w wietle jej art. 5 pkt 1 ust. 2 

wydaje si  to czynno  uzasadniona. wiadczy oby to o traktowaniu organizacji po ytku

publicznego jako równorz dnych partnerów administracji publicznej i stanowi o rzeczywist

56 M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich: Zasada pomocniczo ci pa stwa w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i  

o wolontariacie w: M. Rymsza (red.): Wspó praca sektora obywatelskiego z administracj  publiczn , Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2004. 
57 Szerzej: H. Izdebski: op. cit., s. 38–39. 
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realizacj  zasady pomocniczo ci. Dodatkowym argumentem przemawiaj cym za tym jest 

tak e fakt, i  organizacje nale ce do trzeciego sektora zazwyczaj lepiej znaj  lokalne 

problemy i potrzeby spo eczne mieszka ców.

Regionalne programy wspó pracy mi dzysektorowej

Najistotniejszym elementem zawartym w rocznym programie wspó pracy administracji 

publicznej województwa lubuskiego z organizacjami pozarz dowymi jest szczegó owe

doprecyzowanie form wspó pracy w zakresie realizacji zada  publicznych, a nie ograniczenie 

si  jedynie do powo ania si  na tre  art. 5 ust. 1 pkt 3–4 UDPP. 

Inny cenny element tego programu stanowi umieszczenie w nim informacji mówi cej o 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi w perspektywie wieloletniej. Takie podej cie 

pozwoli organizacjom na d ugofalowe planowanie dzia a .

Mo na stwierdzi , e program ten sporz dzono bior c pod uwag  potrzeby spo eczno ci

regionu. Dokument ten jest konkretny i nie sprawia wra enia, jakby zosta  przygotowany 

jedynie w celu wywi zania si  z  ustawowego obowi zku jego uchwalenia. Nale y doda , e

poza rocznym programem wspó pracy nie dostarczono innych dokumentów, z których mo na 

by wnioskowa  o faktycznej kooperacji mi dzysektorowej.

Zarówno z ilo ci, jak i zawarto ci materia ów dotycz cych wspó pracy administracji 

województwa ma opolskiego z organizacjami pozarz dowymi wy ania si  bardzo 

pozytywny obraz. „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami 

prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w 2004 roku”58 zosta  podzielony na trzy 

g ówne rozdzia y. W rozdziale pierwszym umieszczono podstawy prawne programu, 

definiuj c najistotniejsze zagadnienia wynikaj ce z UDPP. 

W rozdziale drugim skupiono si  na przedstawieniu sytuacji organizacji pozarz dowych w 

Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem Ma opolski. Przy tej okazji wskazano miejsce 

organizacji pozarz dowych w Strategii Rozwoju Województwa Ma opolskiego na lata 2001–

2006. W programie umieszczono tak e sprawozdanie z przebiegu wspó pracy w latach 1999–

58 Za cznik nr 1 do Uchwa y nr XVII/427/04 Sejmiku Województwa Ma opolskiego z 23 lutego 2004 r. 
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2003. Na podstawie przedstawionych dokumentów mo na porówna  zarówno liczb  zada ,

które zosta y zlecone organizacjom pozarz dowym, jak i wysoko  dotacji udzielonych na ich 

realizacj . Materia  jest bardzo szczegó owy, przedstawiony w sposób transparentny i 

ukazuj cy zmiany nast puj ce w ci gu kolejnych lat. Na podstawie przedstawionych 

wykresów i tabel (ilo  zada  i wysoko  dotacji) mo na ponadto okre li , które z zada

stanowi  priorytet dla regionu ma opolskiego.

W trzecim rozdziale przedstawiono cele i zadania programu. Jak wynika z powy szego 

dokumentu, nadrz dnym celem programu jest partnerstwo w realizacji zada  publicznych. 

Okre lone zosta y równie  cele strategiczne, a tak e sposób ich realizacji. 

Innymi dokumentami dostarczonymi przez w adze województwa ma opolskiego by y:

- wzór oferty podmiotu na wykonanie zadania publicznego; 

- wzór umowy; 

- wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

Zespo owi badawczemu udost pniono ponadto dwie uchwa y dotycz ce jednego z konkursów 

grantowych dla organizacji pozarz dowych. Stanowi  one doskona y przyk ad faktycznej 

realizacji wspó pracy mi dzysektorowej59.

Kolejnym interesuj cym dokumentem obrazuj cym wspó prac  trzeciego sektora z 

administracj  publiczn  w województwie ma opolskim jest tabela zawieraj ca dane o liczbie  

powiatów i gmin, w których uchwalono roczne programy wspó pracy. Tylko w 9 spo ród 22 

powiatów nie uchwalono rocznych programów wspó pracy; w przypadku gmin udzia

„niesubordynowanych” samorz dów jest znacznie wy szy: a  88 gmin nie uchwali o

stosownych programów, natomiast 77 spe ni o obowi zek wynikaj cy z UDPP. 

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez w adze województwa ma opolskiego stan 

wspó pracy mi dzysektorowej mo na oceni  jako do  zadowalaj cy. W perspektywie 

najbli szych lat nale y si  spodziewa , e jednostki samorz du terytorialnego, które 

59 Uchwa a  nr 517/04 Zarz du Województwa Ma opolskiego z 5 lipca 2004 r.  w sprawie przyj cia regulaminu konkursu 
grantowego dla organizacji pozarz dowych: Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y
zagro onej uzale nieniem oraz programów przeciwdzia ania patologiom spo ecznym; Uchwa a nr 706/04 Zarz du 
Województwa Ma opolskiego z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozstrzygni cia konkursu ofert oraz udzielania dotacji dla 
organizacji pozarz dowych na realizacj  zada  publicznych w dziedzinie  wspierania pozaszkolnych programów 
profilaktycznych dla dzieci i m odzie y zagro onej uzale nieniem oraz programów przeciwdzia ania patologiom 
spo ecznym. 
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dotychczas nie wywi zywa y si  z ustawowego obowi zku wspó pracy do o  wszelkich 

stara  w celu nawi zania kontaktów z organizacjami pozarz dowymi. 

Uczestnicy zogniskowanej dyskusji przeprowadzonej w Urz dzie Wojewódzkim w Gda sku

dostarczyli zarówno roczny program wspó pracy województwa pomorskiego60, jak i miasta 

Gda ska61. Istnieje wi c mo liwo  oceny wspó pracy na poziomie zarówno regionalnym, jak 

i lokalnym. 

Nadrz dnym celem programu wspó pracy województwa pomorskiego jest ukszta towanie 

nowego adu w województwie, opartego na demokracji lokalnej we wspó pracy z sektorem 

obywatelskim. Naczelne miejsce w niniejszym programie zajmuje szczegó owy opis form 

pomocy udzielanej organizacjom pozarz dowym przez samorz d województwa. Bardzo 

wa ny jest zapis w postanowieniach ko cowych, mówi cy e opracowanie programu [...] na 

rok 2005 nast pi do ko ca pa dziernika 2004 r..

Dostarczono równie  inne dokumenty obrazuj ce dotychczasowe dokonania w dziedzinie 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, jeszcze przed wej ciem w ycie UDPP. W 

przypadku województwa pomorskiego obowi zek stworzenia programu wspó pracy

spowodowa , e dotychczasowe dzia ania odbywaj ce si  w ramach wielu innych programów 

zosta y uj te w rocznym programie wspó pracy.

Z przedstawionych dokumentów wynika, e w adze województwa dostrzeg y potrzeb

zmiany terminu uchwalenia rocznego programu wspó pracy w taki sposób, aby zosta  on 

przygotowany w roku poprzedzaj cym jego obowi zywanie. Ponadto nale y stwierdzi , e

wspó prac  mi dzysektorow  mo na oceni  wyj tkowo dobrze, przede wszystkim w wietle 

materia ów dostarczonych przez w adze Gda ska.

Jako g ówny cel programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi dla województwa 

ódzkiego62 zadeklarowano pomoc i wsparcie organizacji pozarz dowych realizuj cych 

zadania po ytku publicznego na terenie województwa ódzkiego. W programie okre lono, 

60 Program wspó pracy województwa pomorskiego z organizacjami pozarz dowymi na rok 2004, stanowi cy Za cznik nr 1 
do uchwa y nr 428/XXVII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 wrze nia 2004 roku. 
61 Uchwa a nr XXVIII/921/04 Rady Miasta Gda ska z 30 wrze nia 2004r. w sprawie przyj cia „Programu wspó pracy 
Miasta Gda ska z organizacjami pozarz dowymi na rok 2005”. 
62 Za cznik do Uchwa y nr XXIII/309/2004 Sejmiku Województwa ódzkiego z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi dla województwa ódzkiego. 
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jakie obszary b d  stanowi y priorytety we wspó pracy z organizacjami samorz dowymi. 

Postanowiono, e b d  to nast puj ce obszary: 

- kultura fizyczna, sport, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

- ochrona zdrowia; 

- polityka spo eczna;

- wsparcie finansowe organizacji pozarz dowych.

Przy ka dym z wymienionych obszarów opisane zosta y spodziewane efekty wynikaj ce ze 

wspó pracy. Z programu nie wynika, niestety, czy zosta  on stworzony przy udziale 

organizacjami pozarz dowych lub konsultowany z nimi. 

W ród materia ów dostarczonych przez w adze województwa ódzkiego znajduje si  tak e

uchwa a63 dotycz ca trybu post powania o udzielenie dotacji z bud etu województwa 

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia aj cym w celu 

osi gni cia zysku, na cele publiczne zwi zane z realizacj  zada  województwa ódzkiego.

Uchwa a ta dotyczy tak e sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zada  zleconych. 

Jak wynika z powy szego dokumentu, ju  przed wej ciem w ycie UDPP, w województwie 

ódzkim na wielu p aszczyznach prowadzona by a szeroka wspó praca mi dzysektorowa.

Takie podej cie dobrze rokuje i nale y si  spodziewa , e w najbli szych latach w adze b d

podejmowa y wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi w perspektywie d ugofalowej.

Dokumenty dostarczone ze wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego (województwo 

wi tokrzyskie) odnosz  si  jedynie do spraw zwi zanych z pomoc  spo eczn .

Przedstawiony zosta  komunikat o podziale kwoty 300 tys. z  z bud etu wojewody dla 

organizacji pozarz dowych dzia aj cych w obszarze pomocy spo ecznej. Ponadto 

przedstawiono:

-  wzór oferty podmiotu o przyznanie dotacji ze rodków Wojewody wi tokrzyskiego

na realizacj  zada  z zakresu pomocy spo ecznej w 2004 roku; 

-  wzór oferty organizacji pozarz dowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej na realizacj

zadania publicznego; 

-  wzór oferty podmiotu o przyznanie dotacji ze rodków Wojewody wi tokrzyskiego

na zadanie: wiadczenie us ug socjalnych z zakresu przeciwdzia ania zjawisku 

63 Uchwa a nr XXI/272/2000 Sejmiku z 27 czerwca 2000 r. 
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bezdomno ci oraz pomocy osobom bezdomnym w ramach programu „Bezdomno ” w 

2004 roku. 

Bior c powy sze pod uwag , wydawa  by si  mog o, e jedynymi potrzebami spo ecznymi 

tego regionu s  sprawy pomocy spo ecznej. Tymczasem taka polityka w adz wiadczy o 

niefrasobliwo ci i braku zainteresowania innymi sferami spo ecznymi, w których dzia anie

organizacji pozarz dowych by oby po dane.

W wietle dokumentów dostarczonych przez w adze województwa podlaskiego wy ania si

obraz wspó pracy zbli ony do stanu istniej cego w województwie ma opolskim. Na 133 

jednostki samorz du terytorialnego programy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi 

przyj o jedynie 67 z nich. 

Dokument zatytu owany „Program wspó pracy województwa podlaskiego z organizacjami 

pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004”64 w kwestii 

powierzania zada  publicznych nie wykracza w zasadzie poza zacytowanie  

art. 4 ust.1 pkt 1–24 UDPP. Zawarto w nim jedynie wiele nie wnosz cy zapis, e w wi kszo ci 

obszarów zadaniowych, wymienionych wy ej, prowadzona jest szeroka wspó praca

polegaj ca przede wszystkim na zlecaniu i dofinansowaniu zada  województwa podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedzia aj cym w celu osi gni cia zysku.

W rocznym programie wspó pracy województwa podlaskiego zaznaczono, e wiele zada  z 

zakresu wspó pracy sektorowej jest realizowanych w ramach innych d ugofalowych

programów stworzonych i wdro onych jeszcze przed wej ciem w ycie UDPP. Taki stan 

rzeczy dobrze wiadczy o intencjach i polityce w adz samorz dowych.

W dalszej cz ci programu skupiono si  na okre leniu zada  priorytetowych o zasi gu

wojewódzkim w 2004 roku. Ewenementem w ród dotychczas badanych programów jest fakt, 

i  przy ka dym z zada  okre lono rodki przewidywane na jego realizacj . Podkre lono

równie , e ich wysoko  zosta a zaplanowana w projekcie bud etu województwa 

podlaskiego, cho  mo e ulec zmianie. 

64 Uchwa a nr XV/137/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2003 r. 
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Dodatkowym dokumentem dostarczonym przez w adze województwa podlaskiego by  wykaz 

zada -zlece  dla organizacji w latach 2003 i 2004. Wynika z niego, e w wielu dziedzinach 

ycia spo ecznego organizacje pozarz dowe traktowane s  nie tylko jako równoprawni 

partnerzy, ale tak e, jako specjali ci-praktycy dla danego obszaru dzia ania. 

Dokumenty przedstawione przez w adze województwa podlaskiego charakteryzowa y si

szczegó owo ci . Ich konstrukcja wiadczy o przemy lanym dzia aniu w adz, opartym na 

zdobytych dotychczas do wiadczeniach w zakresie wspó pracy z organizacjami nale cymi 

do trzeciego sektora. 

Sposób przygotowania „Wojewódzkiego programu wspó pracy samorz du województwa 

warmi sko-mazurskiego z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami okre lonymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004”65 mo e

stanowi  wzór dla innych programów na szczeblu regionalnym.  

Jak wynika ze wst pu do tego dokumentu, w trakcie przygotowa  programu powo any zosta

Zespó  Programowy66 do spraw jego opracowania. W sk ad zespo u weszli przedstawiciele 

samorz du województwa, Konwentu Powiatów, Zwi zku Gmin, Wojewody Warmi sko-

Mazurskiego, organizacji pozarz dowych oraz innych instytucji zaanga owanych w realizacj

programu. Ponadto powo ane zosta y grupy robocze dla poszczególnych obszarów67, które 

okre li y cele ogólne i szczegó owe oraz dzia ania dla ka dego obszaru. Okre lono tak e

wska niki monitorowania i ewaluacji programu. 

Podobnie jak w województwie warmi sko-mazurskim, równie  w województwie 

mazowieckim widoczny jest du y wk ad pracy w o ony w przygotowanie „Programu 

wspó pracy samorz du mazowieckiego z organizacjami pozarz dowymi na rok 2005”68. Jako 

naczelny cel programu okre lono rozwój spo eczno-ekonomiczny województwa przy 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. Jego efektem powinna by  poprawa warunków 

ycia mieszka ców tego regionu. 

65 Za cznik do Uchwa y nr XVII/233/04 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z 9 marca 2004 r. 
66 Zarz dzenie nr 31/2003 Marsza ka Województwa Warmi sko-Mazurskiego z 20 pa dziernika  
2003 r. 
67 Zarz dzenie nr 35/2003 Marsza ka Województwa Warmi sko-Mazurskiego z 13 listopada 2003 r. 
68 Uchwa a nr 144/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 r. 
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Zdecydowan  wi kszo  zapisów programu stanowi  szczegó owo opisane obszary 

priorytetowe wspó pracy samorz du województwa mazowieckiego z organizacjami 

pozarz dowymi. Jednocze nie okre lono w nim cele strategiczne dla tych obszarów. 

Warto zwróci  uwag , e w województwie mazowieckim dzia a najwi cej organizacji 

pozarz dowych w skali ca ego kraju, jednak a  70% z nich podejmuje aktywno  jedynie na 

terenie m.st. Warszawy. Z kolei na obszarach wiejskich i w ma ych miastach dzia a niewiele 

organizacji, ze wzgl du na istniej ce ograniczenia zarówno w zakresie braku dost pu do 

informacji, jak i rodków finansowych. W Programie dostrze ono, i Organizacje

pozarz dowe odgrywaj  wa n  rol  nie tylko w konsolidowaniu lokalnej spo eczno ci, 

organizacyjnym wzmacnianiu w adz lokalnych, ale te  zdecydowanie zwi kszaj  szanse 

rozwoju ma ych i rednich miejscowo ci. S usznie przyj to, e najpierw musz  istnie

podmioty, z którymi mo na wspó pracowa , a dopiero pó niej mo na tworzy  stosowne 

programy wspó pracy. Wychodz c z tego za o enia, za priorytetowy obszar programowy 

uznano aktywizacj rodowisk lokalnych na rzecz pomocy i samopomocy spo ecznej.

Okre lono tak e cele wspó pracy, deklaruj c przy tym ch  podj cia ró nego rodzaju dzia a ,

które maj  doprowadzi  do powstania nowych organizacji. 

W odniesieniu do województwa podkarpackiego warto zwróci  uwag , e dokument 

„Roczny program wspó pracy województwa podkarpackiego z organizacjami po ytku

publicznego w zakresie pomocy spo ecznej na rok 2004” wymienia w tytule jedynie 

organizacje po ytku publicznego. Oznacza to, e zakres podmiotowy wspó pracy

mi dzysektorowej zosta  zaw ony wy cznie do organizacji po ytku publicznego, co jest 

niezgodne z UDPP. Ponadto sfer  zada  publicznych ograniczono do pomocy spo ecznej. W 

zwi zku z tym tre  dokumentu zosta a skonfrontowana z informacjami zamieszczonymi na 

internetowej stronie województwa podkarpackiego69. W wyniku dokonanego porównania 

okaza o si , e dostarczono jedynie fragment programu (dotycz cy tylko pomocy spo ecznej).

Pozosta  cz  programu z nieznanych przyczyn pomini to w dokumentach, które przes ano.

Ponadto, jak ju  wspomniano, z programu wynika, e zosta  on zaw ony jedynie do 

organizacji po ytku publicznego. Stosownie do zapisów zawartych w omawianym 

dokumencie Celem wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz ko cio ami i zwi zkami

wyznaniowymi o statusie organizacji po ytku publicznego jest efektywne wykorzystanie 

69 http://www.podkarpackie.pl/dodatek_bip/sskrot.php
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spo ecznej aktywno ci w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie pomocy spo ecznej

mieszka ców województwa podkarpackiego. Z innych zapisów zawartych w programie 

równie  wynika, e dotyczy on jedynie organizacji po ytku publicznego. Tego typu zapisy, 

stanowi ce bezzasadne ograniczenie podmiotowe, pozostaj  w sprzeczno ci z ustaw  i 

powinny zosta  zakwestionowane.

Okaza o si  te , e uchwa y zamieszczone na stronie internetowej województwa 

podkarpackiego dodatkowo regulowa y cztery zadania z zakresu zada  publicznych 

wymienionych w ustawie i dotyczy y równie  jedynie organizacji po ytku publicznego70. W 

przypadku, gdyby organy administracji publicznej chcia y przygotowa  roczne programy 

wspó pracy w odniesieniu do ka dego z zada  publicznych przewidzianego w UDPP, 

nale a oby uchwali  24 programy wspó pracy. Wydaje si  to oczywistym nonsensem. 

Na podstawie za czonych tabel zawieraj cych dane na temat wspó pracy finansowej z 

organizacjami pozarz dowymi za lata 2003 i 2004 wynika, e na terenie województwa 

podkarpackiego dominuje wspó praca z organizacjami ko cielnymi. Powstaje pytanie, czy 

odzwierciedla to faktyczne „roz o enie” infrastruktury pomocowej wewn trz sektora 

spo ecznego. Odpowied  na nie wymaga aby jednak odr bnej analizy.

Z dokumentów dostarczonych przez w adze województwa podkarpackiego oraz z informacji, 

które znajduj  si  na jego stronie internetowej wynika, e w adze albo nie maj  podstawowej 

wiedzy na temat uregulowa  prawnych sfery po ytku publicznego, albo przepisy te 

niew a ciwie interpretuj . Na podstawie dostarczonych dokumentów mo na uzna , e

wspó praca mi dzysektorowa jest w tym województwie niezadowalaj ca.

Lokalne programy wspó pracy

Obraz wspó pracy trzeciego sektora z administracj  publiczn  w województwie lubelskim 

ilustruj  w zebranym przez nas zbiorze dokumentów przyk ady dwóch miast – Che ma i 

70 Uchwa a Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XVIII/188/03 w sprawie rocznego programu wspó pracy z 
organizacjami po ytku publicznego na rok 2004 w zakresie kultury i sztuki; Uchwa a Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego nr XVIII/189/03 w sprawie rocznego programu wspó pracy z organizacjami po ytku publicznego na rok 
2004 w zakresie turystyki i wypoczynku; Uchwa a Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XVIII/190/03 w sprawie 
rocznego programu wspó pracy z organizacjami po ytku publicznego na rok 2004 w zakresie kultury fizycznej; Uchwa a
Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XX/205/04 w sprawie rocznego programu wspó pracy z organizacjami po ytku 
publicznego na rok 2004 w zakresie pomocy spo ecznej. 
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Zamo cia. W odniesieniu do Che ma stosowne wydaje si  porównanie uchwa y Rady 

Miejskiej w sprawie rocznego program wspó pracy na rok 2004 oraz projektu tego  programu 

na rok 2005. Roczny program wspó pracy na rok 2004 zosta  uchwalony 31 marca 2004 roku, 

a wi c stosownie do koncepcji jego powi zania z bud etem jednostki samorz dowej.

Du  zalet  omawianych dokumentów (programu z 2004 roku i projektu na rok 2005) jest 

ustalenie w nich zada  priorytetowych dla miasta, a nie tylko mechaniczne wymienianie 

zada  publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–24 UDPP. Niestety, w odniesieniu 

do projektu programu na rok 2005 mo na stwierdzi  znaczny spadek jako ci w zakresie 

okre lania form wspó pracy. Zosta y one bowiem po prostu przepisane z UDPP, bez 

jakiegokolwiek doprecyzowania czy komentarza. Tymczasem to w a nie programy lokalne 

powinny by  maksymalnie precyzyjne, zw aszcza w odniesieniu do form wspó pracy.

Projekt rocznego programu wspó pracy dla Zamo cia równie  zawiera zapisy, z których 

wynika, jakie zadania publiczne wymienione w ustawie b d  wspierane w 2005 roku. O ile 

wst p do rocznego programu wspó pracy dla Che ma jest do  ogólnikowy, o tyle ju  we 

wst pie do programu dla Zamo cia stwierdzono, e u pod o a programu wspó pracy z 

podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego le y przekonanie o korzy ci z 

niego p yn cych, potwierdzone wieloletnim do wiadczeniem realizacji ró nych form 

wspó pracy. Zarówno z tego, jak i z innych zapisów zawartych we wst pie przywo ywanego 

dokumentu wynika wola wspó pracy w adz miasta z organizacjami pozarz dowymi. 

W odniesieniu do wspó pracy mi dzysektorowej we Wroc awiu wypada zauwa y , e

stosowna uchwa a Rady Miejskiej zosta a podj ta dopiero 22 kwietnia 2004 roku71, a wi c po 

uchwaleniu bud etu. Wydaje si , e tak pó ne podejmowanie decyzji uniemo liwia

zaplanowanie wspó dzia ania z organizacjami pozarz dowymi. Dokument ten liczy tylko 4 

strony, wi c nie mo e w sposób szczegó owy regulowa  czegokolwiek. Ponadto, co 

symptomatyczne, informacje o organizacjach pozarz dowych w serwisie informacyjnym 

miasta zamieszczono w zak adce „Prezydent. Urz d Miejski. Co i jak za atwi . Jednostki 

komunalne” 72.

71 Uchwa a nr XXII/1815/04 Rady Miejskiej Wroc awia z 22 kwietnia 2004 r. „W sprawie programu wspó pracy Miasta 
Wroc awia z organizacjami pozarz dowymi w roku 2004”. 
72 http://www.wroclaw.pl/m31014/
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Dokumenty dostarczone z powiatu grudzi dzkiego w ogóle nie odnosz  si  do UDPP. 

Przekazany zespo owi badawczemu projekt Uchwa y Rady Powiatu73 zosta  przygotowany 

wy cznie na podstawie Ustawy o samorz dzie powiatowym oraz Ustawy o finansach 

publicznych, co pozwala s dzi , e sporz dzono go przed wej ciem w ycie przepisów UDPP. 

Nie dziwi wi c fakt, e w wietle tego dokumentu wspó praca mi dzysektorowa polega 

g ównie na pomocy finansowej. Z kolei „Powiatowy program zapobiegania przest pczo ci 

oraz porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli” w powiecie grudzi dzkim zosta

stworzony samodzielnie przez samorz d terytorialny i trudno w nim znale  zapisy 

wiadcz ce o wspó pracy z trzecim sektorem. Jako  dokumentów dostarczonych przez 

samorz d Grudzi dza nie pozwala na ocen  stanu wspó pracy administracji samorz dowej z 

organizacjami pozarz dowymi. 

W przypadku programu wspó pracy miasta Gda ska z organizacjami pozarz dowymi na rok 

2005 optymizm budzi fakt, i  uchwalony zosta  ju  30 wrze nia 2004 roku. Z postanowie

ko cowych wynika ponadto, e wysoko rodków bud etowych na realizacj  uj tych w nim 

dzia a  okre la uchwa a bud etowa miasta na rok 2005. W uzasadnieniu do uchwa y

stwierdzono m.in., e Program ten jest efektem kilkumiesi cznej pracy Zespo u sk adaj cego 

si  z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych rodowisk […]. Postanowienia tego aktu 

odzwierciedlaj  w swojej tre ci oczekiwania wszystkich grup spo ecznych, które b d  bra y

aktywny udzia  w realizacji programu. Powy szy zapis znajduje odzwierciedlenie w tym, i

najwi cej miejsca w programie zajmuje opis przedmiotu wspó pracy – obszarów i zada .

Wydaje si , e zarówno czas tworzenia programu, jak i sposób (aktywny udzia

zainteresowanych) powinny stanowi  w tym zakresie wzór dla innych gmin i powiatów. 

„Uchwa a nr XIV/276/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie 

programu wspó pracy na rok 2004 Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarz dowymi, 

podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 

samorz du terytorialnego” ró ni si  od dotychczas analizowanych. Poza deklaracj , e Rada

Miasta Szczecina doceniaj c si  tkwi c  w aktywnych obywatelach miasta Szczecina, 

organizacjach pozarz dowych i innych podmiotach, przyjmuje poni szy program dzia a  na 

73Projekt uchwa y Rady Powiatu w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji z bud etu powiatu podmiotom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i nie dzia aj cym w celu osi gni cia zysku oraz sposobu rozliczania i zakresu kontroli 
wykorzystanych dotacji oraz zasad wspó pracy z tymi podmiotami. 
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2004 rok w dokumencie tym skupiono si  na precyzyjnym okre leniu zakresu dzia a . W 

programie nie umieszczono natomiast zb dnych zapisów, które i tak zawarte s  w ustawie. 

Dostarczono nam równie  projekty za czników do Zarz dzenia Prezydenta Miasta 

Szczecina. Pierwszy z nich dotyczy zasad zlecania zada  publicznych Gminy Miasto 

Szczecin organizacjom pozarz dowym oraz innym podmiotom prowadz cym dzia alno

po ytku publicznego. Drugi zawiera wzory typowych formularzy zwi zanych ze zlecaniem 

realizacji zada  publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarz dowym oraz 

innym podmiotom prowadz cym dzia alno  po ytku publicznego. Obydwa dokumenty s

czytelne i z pewno ci  dobrze s u  realizacji programu w wspó pracy.

Kolejnym przyk adem wspó pracy trzeciego sektora z administracj  publiczn  na poziomie 

lokalnym jest powiat ko obrzeski. Roczny program wspó pracy na rok 2005 zosta

uchwalony 5 listopada 2004 roku74, a wi c w terminie rozs dnym z punktu widzenia 

planowania dzia a  przez organizacji. Skupiono si  w nim przede wszystkim na 

doprecyzowaniu obszarów i form wspó pracy. Istotnym zapisem zawartym we wst pie do 

programu jest stwierdzenie, e niniejszy program stanowi propozycj  dla wszystkich 

organizacji wyra aj cych wol  wspó pracy w dzia aniach na rzecz naszego powiatu i jego 

mieszka ców. Z wykazu dotacji udzielonych organizacjom pozarz dowym przez 

administracj  publiczn  w latach 2001–2003 wynika, e ich wysoko  corocznie zmniejsza 

si  i to w sposób istotny (o oko o 40%). Wydaje si , e tak drastyczne zmniejszanie dotacji 

dla organizacji pozarz dowych jest sprzeczne z deklaracjami samorz du. Innym dokumentem 

z tego powiatu jest „Powiatowa strategia rozwi zywania problemów spo ecznych powiatu 

ko obrzeskiego na lata 2004–2006”75, w której jako jeden z kierunków dzia a  wymieniono 

wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi, co wiadczy o uwzgl dnieniu aktywno ci

organizacji pozarz dowych w kluczowych sferach spo ecznych.

Z kolei na przyk adzie Konina mo na stwierdzi , e UDPP usankcjonowa a jedynie stan 

istniej cy na d ugo przed jej wej ciem w ycie. Ju  w 2000 roku Rada Miasta Konina 

uchwali a „Program wspó pracy mi dzy w adzami samorz dowymi i organizacjami 

74 Za cznik do Uchwa y nr XVII/156/2004 Rady Powiatu w Ko obrzegu z 5 listopada 2005 r. „Program wspó pracy na rok 
2005 Powiatu Ko obrzeskiego z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie”. 
75 Za cznik do Uchwa y nr XVII/153/2004 Rady Powiatu w Ko obrzegu z 5 listopada 2005 r.  
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pozarz dowymi”76. W uzasadnieniu do tej uchwa y stwierdzono, e wspó praca mi dzy

sektorem publicznym i organizacjami pozarz dowymi jest mo liwa, a nawet konieczna dla 

dobra obywateli […]. Oba te sektory s  cz stk  tej samej rzeczywisto ci i powinny nie tylko 

wspó dzia a , ale i wspiera  si  wzajemnie. Trudno chyba o lepsze zdefiniowanie zasady 

partnerstwa. Uchwa a Rady Miasta Konina z 2 czerwca 2004 roku w sprawie rocznego 

programu wspó pracy77 wydaje si  logicznym nast pstwem podejmowanej wcze niej

wspó pracy. Jak zaznaczaj  jej autorzy: realizacja uchwa y pozwoli poszerzy  zakres 

wspó pracy miasta z organizacjami pozarz dowymi oraz zwi kszy  wk ad organizacji 

pozarz dowych w lepsze i pe niejsze zaspokojenie potrzeb mieszka ców Konina.

Warte przytoczenia wydaj  si  zapisy z rocznego „Programu wspó pracy samorz du gminy

Mosina z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi dzia alno

po ytku publicznego na rok 2005”78. Stwierdzenia zawarte w tym dokumencie mog  zosta

uznane za jedn  z fundamentalnych zasad branych pod uwag  przy tworzeniu programów 

wspó pracy: Za celowe uznaje si  coroczne wskazywanie priorytetowych grup zada  po to, 

aby na ich realizacj  kierowa rodki finansowe. G ównymi kryteriami [tworzenia] tych grup 

s  – z jednej strony potrzeby Gminy, za  z drugiej strony – potencja  organizacji 

pozarz dowych. Stwierdzenie powy sze poparte jest dotychczasowymi do wiadczeniami i 

stanowi punkt wyj cia do dalszego pog biania wspó pracy z tymi organizacjami.

W odniesieniu do miasta Sokó ka wspó prac  administracji publicznej z organizacjami 

pozarz dowymi mo na ocenia  w wietle zapisów uchwa y Rady Miejskiej79. Optymizmem 

napawa fakt, e uchwa a w sprawie rocznego programu wspó pracy zosta a podj ta ju  27 

listopada 2003 roku, a wi c ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwala na racjonalne 

zaplanowanie dzia a . Jak stwierdzono we wst pie do programu: Priorytetem w adz Gminy 

Sokó ka jest pomoc mieszka com w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób 

jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wspó pracy z 

organizacjami jest jednym z elementów efektywnego zarz dzania Gmin .

76 Uchwa a nr 332 Rady Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie Programu Wspó pracy pomi dzy w adzami 
samorz dowymi miasta Konina i koni skimi organizacjami pozarz dowymi. 
77 Uchwa a nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie rocznego programu wspó pracy samorz du
Miasta Konina z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami. 
78 Za cznik do uchwa y nr XXIX/239/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 22 lipca 2004 r. 
79 Program wspó pracy na rok 2004 z organizacjami pozarz dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
dzia aj cymi na podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno ci i sumienia i wyznania, je eli ich cele 
statutowe obejmuj  prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorz du
terytorialnego - Za cznik do Uchwa y nr XV/104/03 Rady Miejskiej w Sokó ce z 27 listopada 2003 r. 
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Podobnie jak niektóre omówione ju  programy wspó pracy, „Program wspó pracy powiatu 

gliwickiego z organizacjami pozarz dowymi w 2004 roku”80 wymienia, które z zada  sfery 

publicznej b d  preferowane. Za cenny element tego programu nale y uzna  zapis mówi cy o 

strategicznych kierunkach rozwoju powiatu gliwickiego i strategii rozwi zywania problemów 

spo ecznych powiatu gliwickiego na lata 2002–2015. Stosownie do niego, Rada Powiatu, na 

podstawie zdiagnozowanych w nim potrzeb samorz du, corocznych wniosków organizacji z 

powiatu gliwickiego, bior c pod uwag  dotychczasowy przebieg wspó pracy z organizacjami, 

okre li a zadania priorytetowe partnerów programu na rok 2004.

Innym wa nym dokumentem dostarczonym przez w adze powiatu gliwickiego jest uchwa a

Rady Powiatu81. W stosunku do cz ci wspomnianej uchwa y Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach stwierdzi o jej niewa no , krytycznie oceniaj c zapis 

mówi cy o obowi zku Zarz du Powiatu Gliwickiego uwzgl dnienia udzia u przedstawicieli 

Rady Powiatu Gliwickiego przy powo ywaniu sk adu komisji do spraw udzielania dotacji82.

W swojej uchwale RIO podkre li a, e Nakazanie przez Rad  Powiatu Gliwickiego 

uwzgl dnienia radnych w sk adzie komisji dokonuj cej wyboru podmiotów dotowanych jest 

de facto wej ciem w uprawnienia Zarz du Powiatu, jako wykonawcy uchwa y. Wydaje si , e

wnioski wynikaj ce z uchwa y RIO powinny zosta  uwzgl dnione przy tworzeniu 

stosownych przepisów prawa miejscowego. 

W projekcie „Programu wspó pracy miasta Ruda l ska z organizacjami pozarz dowymi w 

roku 2005” podkre lono, e stanowi on kontynuacj  rocznego programu wspó pracy na 2004 

rok. W obu dokumentach stwierdzono, e program jest elementem d ugofalowej strategii 

rozwoju Miasta, a jego nadrz dnym celem jest zapewnienie efektywnego wykonywanie zada

w asnych poprzez w czenie organizacji pozarz dowych w realizacj  tych zada . Ponadto w 

uzasadnieniu programu na rok 2004 podkre lono, i  stanowi on przyk ad kompleksowej i 

rzetelnej wspó pracy w adz miasta z organizacjami, a Dominant , wyznaczaj c  kierunek 

d ugofalowej, wzajemnej wspó pracy jest dalsze jej poszerzanie o kolejne obszary 

80 Za cznik do Uchwa y nr XVIII/136/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z 25 marca 2004 r. w sprawie „Programu 
wspó pracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarz dowymi w 2004 r.”. 
81 Uchwa a nr XVIII/137/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z 25 marca 2004 r. w sprawie trybu post powania o udzielenie 
dotacji zwi zanych z wykonywaniem zada  innych ni  okre lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci 
po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania. 
82 Uchwa a nr 82/XVI/2004  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 27 kwietnia 2004 dotycz ca 
uchwa y Rady Powiatu Gliwickiego nr XVIII/137/2004 z 25 marca 2004 w sprawie trybu post powania o udzielenie dotacji 
zwi zanych z wykonywaniem zada  innych ni  okre lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania. 
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wspó dzia ania, co w konsekwencji warunkuje budow  zr bów stabilnego spo ecze stwa 

obywatelskiego. Wydaje si  jednak, e nawet najdonio lejsze deklaracje powinny by  pisane 

j zykiem bardziej przyst pnym dla potencjalnych odbiorców, czyli spo eczno ci lokalnej. 

W odniesieniu do rocznych programów wspó pracy w Nysie nale y zaznaczy , e w 2004 

roku program wspó pracy83 zosta  uchwalony w po owie roku obowi zywania. Natomiast 

program wspó pracy na rok 200584 uchwalono z du ym wyprzedzeniem, bo ju  na pocz tku 

listopada 2004 roku. Ponadto w programie na rok 2005 okre lono, jakie zadania b d

powierzane organizacjom lub które z nich otrzymaj  wsparcie. Doprecyzowano tak e, jaka 

struktura funkcjonuj ca w ramach Urz du Miasta jest odpowiedzialna za realizacj

poszczególnych zada . Uzupe nieniem dobrego obrazu wspó pracy trzeciego sektora z 

administracj  publiczn  w Nysie jest za czona informacja o dotacjach przekazanych na 

organizacje pozarz dowe w latach 2001–2004, z której wynika, e ich wysoko

systematycznie wzrasta. 

Zapisy „Programu wspó pracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarz dowymi w 

2004 roku”85 brzmi  do  enigmatycznie. Dostrze ono jednak – podobnie jak w Nysie – 

konieczno  wcze niejszego uchwalenia programu. Zobowi zano Zarz d Powiatu do 

okre lenia projektu zada  priorytetowych na rok 2005 w terminie do 15 listopada 2004 roku 

oraz poinformowania o tym fakcie organizacji pozarz dowych. Ponadto zobligowano Rad

Powiatu do uchwalenia, nie pó niej ni  do 30 grudnia 2004 roku programu na rok 2005, 

okre laj c jednocze nie, jakie kwestie powinny zosta  szczególnie wzi te pod uwag  przy 

jego tworzeniu. 

Przyk ad „Programu wspó pracy miasta Olsztyna z organizacjami pozarz dowymi 

dzia aj cymi na jego terenie w roku 2004” jest kolejnym dowodem na to, e rok 2004 nale y

potraktowa , jako „roboczy”. Dotyczy to zw aszcza terminu przyj cia programu.  

W Olsztynie program na rok 2004 zosta  uchwalony dopiero 26 maja 2004 roku. 

Umieszczono w nim jednak zapisy obliguj ce kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych realizuj cych program, aby do 21 czerwca 2004 roku dostarczyli 

83 Za cznik do Uchwa y nr XXIV/424/2004 Rady Miejskiej w Nysie z 25 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami realizuj cymi zadania publiczne na rok 2004”. 
84 Uchwa a nr XXIX/507/04 Rady Miejskiej w Nysie z 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspó pracy z 
organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami realizuj cymi zadania publiczne na rok 2005”. 
85 Za cznik do Uchwa y nr XIX/141/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z 24 czerwca 2004 r. 

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

160

Prezydentowi Miasta tematyczne projekty wspó pracy na rok 2005. Zadecydowano równie ,

i  do 30 czerwca 2004 roku Rada Miasta uchwali „Program wspó pracy miasta Olsztyna z 

organizacjami pozarz dowymi w 2005 roku”. Nale y zauwa y , e dzia ania w adz miasta 

Olsztyna stanowi  kolejny przyk ad rozs dnego podej cia do planowania wspó pracy, czego 

wci  brakuje w wielu samorz dach.

W programie dla Olsztyna naczelne miejsce zajmuje okre lenie zasad wspó pracy oraz zada

priorytetowych i obszarów dzia ania. Widoczne jest powa ne traktowanie zasady partnerstwa, 

szczególnie w wietle § 6 Programu, w którym Prezydent Olsztyna zostaje zobowi zany do 

powo ania Zespo u Konsultacyjnego ds. Programu, Mi dzywydzia owego Zespo u ds. 

Wspó pracy z Organizacjami Pozarz dowymi, Komisji Opiniuj cej oferty podmiotów (z 

udzia em przedstawicieli organizacji pozarz dowych) oraz innych zespo ów zadaniowych (w 

przypadku potrzeb zg aszanych przez uczestników wspó pracy). W tym przypadku dobre 

rozwi zania na szczeblu wojewódzkim znalaz y odniesienie w programie na poziomie 

lokalnym. Poza przedstawionymi wy ej programami dostarczono tak du  ilo  materia ów

dotycz cych wspó pracy z trzecim sektorem, e mog yby one sta  si  przedmiotem odr bnej

analizy. Warto wspomnie  przede wszystkim o ankiecie dotycz cej wspó pracy organizacji 

pozarz dowych z samorz dami lokalnymi86. Na podstawie wszystkich dokumentów mo na

stwierdzi , e w adze administracji publicznej – zarówno na poziomie województwa, jak i 

miasta Olsztyna – s  otwarte na wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi. Analizowane tu 

programy wspó pracy s  efektem rzetelnej pracy obydwu stron i stanowi  dowód na to, e

w a ciwe interpretowanie przepisów ustawy mo e przynie  po dane efekty. 

Wnioski ko cowe

W przedstawionym opracowaniu w celu zilustrowania konkretnymi przyk adami stanu 

wspó pracy administracji publicznej i organizacji pozarz dowych wykorzystano 

dokumentacj  dotycz c  tej wspó pracy dostarczon  zespo owi badawczemu przez 

uczestników 16 zogniskowanych dyskusji grupowych. Skupiono si  na badaniu rocznych 

programów wspó pracy. Ze wzgl du na ró norodno  badanego materia u by o to ród o

86 Badania prowadzone przez Instytut Nauk Pedagogicznych i Spo ecznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w 
Olsztynie zmierzaj ce do okre lenia aktualnych problemów sektora pozarz dowego w województwie w zakresie wspó pracy
z samorz dami lokalnymi. 
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najbardziej miarodajnie ilustruj ce wspó prac  zarówno na szczeblu regionalnym, jak i 

lokalnym. 

Z analizowanych dokumentów wynika, e programy wspó pracy na szczeblu wojewódzkim 

cz sto s  powi zane z d ugoletnimi programami w ró nych dziedzinach ycia spo ecznego.

Stanowi  one schemat dla danego regionu, z którego korzysta  mog  i powinny powiaty, 

miasta oraz gminy znajduj ce si  na obszarze ich obowi zywania. Tworzenie regionalnych 

programów wspó pracy powinno jednak by  poprzedzone nie tylko konsultacjami z 

organizacjami, lecz równie  z jednostkami samorz dowymi szczebla lokalnego. 

Na podstawie porównania programów wspó pracy na rok 2004 z projektami programów lub 

ju  uchwalonymi programami na rok 2005 mo na dostrzec pewne zmiany. Przede wszystkim 

dotycz  one czasu powstania programu, bli szego powi zania go z bud etem oraz 

doprecyzowania zak adanych celów. Czytaj c zapisy poszczególnych programów, atwo

mo na stwierdzi , które z nich powsta y tylko w odpowiedzi na obowi zek wynikaj cy z 

ustawy, a które tworzono przy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. 

Oceniaj c warto  poszczególnych programów, nale y pami ta , i  by  to pierwszy rok 

obowi zywania UDPP. W przypadku jednostek samorz du terytorialnego, które intensywnie 

wspó pracowa y z organizacjami jeszcze przed wej ciem w ycie tej ustawy, obowi zek 

uchwalenia rocznego programu wspó pracy pozwoli  na kompleksowe uj cie realizowanych 

zada  w spójnym dokumencie. W jednym z samorz dów ju  na 4 lata przed wej ciem w ycie 

ustawy istnia  program wspó pracy. Na o enie ustawowego obowi zku jego utworzenia 

potwierdzi o jedynie istniej cy stan faktyczny. Z kolei w adze innego z  województw nie 

zrozumia y filozofii UDPP i tre ci konkretnych jej zapisów, proponuj c podmiotowe 

ograniczenie wspó pracy zaplanowanej w rocznym programie wspó pracy wy cznie do 

organizacji po ytku publicznego. 

W wietle przedstawionych dokumentów obraz wspó pracy administracji publicznej z 

organizacjami pozarz dowymi mo na uzna  za do  pozytywny. Nie zmienia to jednak faktu, 

i  w niektórych samorz dach nale y jeszcze wiele zmieni . Nawet najdoskonalsza ustawa nie 

zmusi bowiem nikogo do podejmowania dzia alno ci i wspierania wspó pracy

mi dzysektorowej.

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

162

Bior c powy sze pod uwag , przy tworzeniu rocznego programu wspó pracy, nale y uzna  za 

wskazane przede wszystkim: 

1. Zachowanie racjonalnego terminu przy tworzeniu rocznych programów wspó pracy, co 

powinno oznacza  ich uchwalanie do ko ca roku poprzedzaj cego ich obowi zywanie.

Panuj ca obecnie tendencja do uchwalania rocznych programów wspó pracy do 31 marca 

danego roku (czyli w powi zaniu czasowym z uchwa ami bud etowymi), ze wzgl du na 

planowanie dzia a , wydaje si  niecelowa i nie sprawdza si  w praktyce. 

2. ci lejsze powi zanie rocznych programów wspó pracy z bud etami jednostek 

samorz du terytorialnego. Istnieje mo liwo  okre lenia kwot, jakie b d  przeznaczone na 

wykonywanie okre lonych dzia a  i wpisanie ich do programów (z zastrze eniem, e

je eli bud et nie zosta  jeszcze uchwalony, wymienione kwoty mog  ulec zmianie). 

3. Tworzenie programów przy aktywnej wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, a nie 

uchwalanie ich jako aktów o charakterze w adczym (niekiedy przy minimalnym wysi ku,

jedynie przez dos owne cytowanie przepisów ustawy). 

4. Powi zanie – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym – rocznych programów 

wspó pracy z istniej cymi ju  programami d ugofalowymi w zakresie realizacji zada

publicznych. 
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ZA CZNIK Wykaz analizowanych dokumentów 

JST Dostarczone dokumenty 

1.woj. podkarpackie 

1. wspó praca finansowa z organizacjami pozarz dowymi –2003 rok 
2. wspó praca finansowa z organizacjami pozarz dowymi –2004 rok 
3. roczny program wspó pracy województwa podkarpackiego z organizacjami po ytku publicznego w 

zakresie pomocy spo ecznej na 2004 r. 
4. Uchwa a Nr IX/95/99 Sejmiku Województwa  Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. – w sprawie 

okre lenia trybu post powania o udzielenie z bud etu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele 
publiczne zwi zane z realizacj  zada  województwa – podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie dzia aj cym w celu osi gni cia zysku oraz sposobu rozliczania przyznanych dotacji i 
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

5. Za cznik do Uchwa y Nr IX/95/1999 

2.woj. dolno l skie
1. Uchwa a Nr XXII/1815/04 Rady Miejskiej Wroc awia z dnia 22 kwietnia 2004 r. –w sprawie programu 

wspó pracy Miasta Wroc awia z organizacjami pozarz dowymi 

3. woj. podlaskie 

1. Program Wspó pracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami  
wymienionymi w art.3. UST.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i 
o wolontariacie w roku 2004 

2. wykaz zada / zlece  dla organizacji w 2003 i 2004 roku 
3. Program wspó pracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarz dowymi „Z po ytkiem dla 

Podlasia” 
4. Uchwa a Nr XV/104/03 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 27 listopada 2003 roku –w sprawie Programu 

Wspó pracy z Organizacjami Pozarz dowymi na rok 2004.  
5. Programy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi przyj te przez jednostki samorz du

terytorialnego województwa podlaskiego do dnia 4 pa dziernika 2004 roku. 
6. Uchwa a NR XV/136/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 roku  zmieniaj c

uchwa  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z bud etu Województwa Podlaskiego podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia aj cych w celu osi gni cia zysku, sposobu jej 
rozliczenia oraz kontroli zadania. 

7. Uchwa a Nr XLIX/406/02 Sejmiku Województwa  Podlaskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad i 
trybu udzielania dotacji z bud etu Województwa Podlaskiego podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedzia aj cych w celu osi gni cia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 
zadania. 

8. Uchwa a Nr XV/137/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie 
uchwalenia „Programu Wspó pracy Województwa podlaskiego z org. Pozarz dowymi ...” 

9. Uchwa a Nr XX/220/04 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku zmieniaj ca
uchwa  Sejmiku Województwa Podlaskiego  Nr XV/137/04. 

4. woj. ódzkie 

1. Uchwa a Nr XXI/272/2000 Sejmiku Województwa ódzkiego  z dnia 27 czerwca 2000 roku  w sprawie 
trybu post powania o udzielenie dotacji z bud etu województwa ódzkiego  podmiotom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych i nie dzia aj cych w celu osi gni cia zysku,  na cele publiczne 
zwi zane z realizacj  zada  województwa ódzkiego, sposobem ich rozliczania oraz kontroli 
wykonywania zada  zleconych  

2. Uchwa a Nr XXIII/309/2004 Sejmiku Województwa ódzkiego z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie 
uchwalenia programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi dla woj. ódzkiego 

3. Sprawozdanie za rok 2003 i 2001 z udzielnych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 
publicznych, którym przyznano dotacje 

4. Udzielone dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2001r. 

5. woj. pomorskie 

1. wykaz organizacji pozarz dowych z terenu woj. pomorskiego, które otrzyma y dofinansowanie z bud etu 
Wojewody Pomorskiego –2001 r., 2002 r. i 2003r., 2004r. w ramach konkursu grantowego na zadania z 
zakresu pomocy spo ecznej 

2. Rz dowy program „Bezdomno  2001/2002/2003/2004” –rejestr organizacji, które otrzyma y
dofinansowanie –woj. pomorskie 

3. Rz dowy Program Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –organizacje wsparte w 2004 r. oraz w 
2002 r. 

4. Pomorskie Kuratorium O wiaty – lista organizacji wspartych w 2003 i 2004 roku ( zadania z zakresu 
wypoczynku dzieci i m odzie y)

5. Programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin  –2003 r. dofinansowane przez MPiPS –organizacje 
pozarz dowe 

6. zestawienie dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych  w 2001r. i 2002 r. przez jednostki nie 
zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu turystyki 

7. dotacje udzielone org .pozarz dowym z zakresu kultury fizycznej w roku 2002, 2003,2004 
8. Uchwa a NR XXVIII/921/04 Rady Miasta Gda ska z dnia 30 wrze nia 2004r. w sprawie przyj cia

„programu wspó pracy Miasta Gda ska z organizacjami pozarz dowymi na rok 2005” 
9. Zestawienie  dofinansowania projektów kulturalnych za rok 2002, 2003, 2004 
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10. Program wspó pracy województwa pomorskiego z org, pozarz dowymi na rok 2004- 
11. Wniosek do Zarz du Województwa Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dotacji na 

wspieranie dzia a  org. Pozarz dowych oraz org. Samopomocowych dzia aj cych na terenie woj. a 
realizuj cych zadania z zakresu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 

12. Uchwa a Nr 434/02 Zarz du Woj. Pomorskiego z dnia 1 pa dziernika 2002 roku w sprawie udzielenia 
dotacji dla org. pozarz dowych na zadania z zakresu pomocy spo ecznej w 2002r. 

13. Tekst jednolity Uchwa y Nr 304/XXII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2004 
roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na realizacj  zada  publicznych 

14. Uchwa a nr 196/XVI/2000 z dnia 31 stycznia 2000 w sprawie w sprawie trybu post powania o udzielenie 
dotacji z bud etu województwa pomorskiego  podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 
publicznych i nie dzia aj cych w celu osi gni cia zysku,  na cele publiczne zwi zane z realizacj  zada
województwa pomorskiego, sposobem ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zada  zleconych  

15. Uchwa a NR 273/03 Zarz du Woj. Pomorskiego z dnia 27 maja 2003 roku oraz z dnia 14 kwietnia 2004 
roku w sprawie trybu post powania o udzielenie dotacji z bud etu województwa pomorskiego  
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia aj cych w celu osi gni cia zysku,  
na cele publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia (profilaktyka i rozwi zywanie problemów 
alkoholowych) 

16. Uchwa a NR 231/04 Zarz du Woj. Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu 
post powania o udzielenie dotacji z bud etu województwa pomorskiego  podmiotom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych i nie dzia aj cych w celu osi gni cia zysku,  na cele publiczne z zakresu 
edukacji 

6. woj. opolskie 

1. Uchwa a NR XXV/238/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu 
post powania o udzielnie dotacji celowej z bud etu Gminy na realizacj  zada  zleconych podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych  

2. Uchwa a NR XXV/409/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyst pienia do 
opracowania „Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych Gminy Nysa” 

3. Uchwa a NR XXIV/424/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004r. w sprawie uchwalenia 
„Programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami realizuj cymi zadania 
publiczne na rok 2004 i 2005” 

4. Dotacje przekazane na organizacje pozarz dowe w latach 2001-2004. 
5. Program Wspó pracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarz dowymi w 2004 roku. (za cznik

oraz uchwa a Nr XIX/141/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 czerwca 2004). 

7. woj. lubelskie 

1. Propozycja Uchwa y Rady Miejskiej w Che mie w sprawie programu wspó pracy Miasta Che ma z 
organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego 
na rok 2005 

2. (Projekt) Program Wspó pracy Miasta Zamo  z Podmiotami Prowadz cymi Dzia alno  Po ytku 
Publicznego na 2005 rok 

3. Uchwa a Nr XVII/188/04 Rady Miejskiej w Che mie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rocznego 
programu wspó pracy Miasta Che ma z org. pozarz dowymi, podmiotami prowadz cymi dzia alno
po ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz du terytorialnego. 

8. woj. l skie

1. Uchwa a Nr XVIII/136/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie Programu 
Wspó pracy Powiatu Gliwickiego z Org., Pozarz dowymi w 2004 r. 

2. Program Wspó pracy Powiatu Gliwickiego z Org., Pozarz dowymi w 2004 r 
3. Tekst Uchwa y Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie trybu post powania o udzielenie dotacji zwi zanych 

z wykonywaniem zada  innych ni  okre lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania. 

4. Wzór oferty  podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie dzia aj cego w celu 
osi gni cia zysku realizacji zadania publicznego 

5. Informacja o org. pozarz dowych dzia aj cych na terenie powiatu gliwickiego 
6. Uchwa a Nr 82/XVI/2004  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 

2004 dotycz ca uchwa y Rady Powiatu Gliwickiego Nr XVIII/137/2004 z dnia 25 marca 2004 w sprawie 
trybu post powania o udzielenie dotacji zwi zanych z wykonywaniem zada  innych ni  okre lone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej 
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania. 

7. Uchwa a Nr 483/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie l skiej z dnia 17.06.2004r. w  sprawie przyj cia 
listy zagadnie  priorytetowych oraz zakresu zada  na rok 2005, w realizacj  których mog  w czy  si
Org. Pozarz dowe i pozosta e podmioty dzia aj ce w sferze po ytku publicznego  

8. Uchwa a Nr 394/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie l skiej w sprawie przyj cia programu wspó pracy 
Miasta Ruda l ska z Org. Pozarz dowymi w roku 2005 oraz Program Wspó pracy w roku 2005.  

9. woj. ma opolskie 

1. Program Wspó pracy z org. pozarz dowymi  oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku 
publicznego w 2004 roku. 

2. Organizacje Pozarz dowe w Ma opolsce 
3. Miejsce org. pozarz dowych w Strategii Rozwoju Woj. Ma opolskiego na lata 2001-2006 
4. Wspó praca z org. pozarz dowymi w latach 1999-2003. 
5. Wzór umowy z org. pozarz dowymi 
6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 
7. Uchwa a  Nr 517?04 Zarz du Województwa Ma opolskiego z dnia 5 lipca 2004 r.  w sprawie przyj cia
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regulaminu konkursu grantowego dla organizacji pozarz dowych: Wspieranie pozaszkolnych 
programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y zagro onej uzale nieniem oraz programów 
przeciwdzia ania patologiom spo ecznym. 

8. Uchwa a nr 706/04 Zarz du Województwa Ma opolskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w spawie 
rozstrzygni cia konkursu ofert oraz udzielania dotacji dla org. pozarz dowych na realizacj  zada
publicznych w dziedzinie  wspierania pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y
zagro onej uzale nieniem oraz programów przeciwdzia ania patologiom spo ecznym. 

10. woj. kieleckie  

1. Wzór oferty podmiotu o przyznanie dotacji ze rodków Wojewody wi tokrzyskiego na realizacj  zada
z zakresu pomocy spo ecznej w 2004 r. 

2. wzór oferty organizacji pozarz dowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej na realizacj  zadania 
publicznego 

3. Komunikat – Wydzia  Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach o 
podziale kwoty 300 tys. Z  z bud etu wojewody dla org. Pozarz dowych dzia aj cych w obszarze 
pomocy spo ecznej. 

1. 4. Oferta podmiotu o przyznanie dotacji ze rodków Wojewody wi tokrzyskiego na zadanie: 
wiadczenie us ug socjalnych z zakresu przeciwdzia ania zjawisku bezdomno ci oraz pomocy osobom 

bezdomnym w ramach Programu „Bezdomno ” w 2004 r. 

11. woj. warmi sko -
mazurskie

1. informacja  o dotacjach udzielonych przez Samorz d Województwa Warmi sko –Mazurskiego w roku 
2004. 

2. Dotacje z bud etu Samorz du Województwa na dofinansowanie zada  z zakresu kultury i edukacji dla 
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych –rok 2003, 2002, 2001 oraz rok 2000. 

3. Wojewódzki program wspó pracy Samorz du Województwa Warmi sko –Mazurskiego z org. 
pozarz dowymi oraz podmiotami okre lonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i 
o wolontariacie na rok 2004. 

4. Ankiety dotycz ce wspó pracy organizacji pozarz dowych z samorz dami lokalnymi (skierowane do org. 
pozarz dowych na Warmii i Mazurach) 

5. Krótki komentarz do bada  oceniaj cych  wspó prac  org. pozarz dowych z samorz dami lokalnymi w 
woj. warmi sko- mazurskim. 

6. Wolontariat w jednostkach organizacyjnych pomocy spo ecznej –opis badania 
7. Monitoring stanu wspó pracy organów centralnej administracji publicznej z org. pozarz dowymi w 2004 

r.
8. Porozumienie na rzecz rozwoju województwa warmi sko -mazurskiego 
9. 3 numery „Pozarz dowca” 
10. Wykaz org. pozarz dowych, które uzyska y wsparcie ze rodków wojewody warmi sko –mazurskiego w 

2004,w 2002 roku i 2003 
11. Wykaz org. pozarz dowych, które otrzyma y dotacj  w ramach programu „bezdomno ” w 2003 i w 

2004 roku 
12. Uchwa a Nr XXVI/374/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przyj cia programu 

wspó pracy Miasta Olsztyn z org. pozarz dowymi dzia aj cymi na jego terenie w roku 2004 
2. 13. Uchwa a NR XXVI/370/04 Rady Miasta Olsztyn  z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie trybu 

post powania  o udzielenie dotacji z bud etu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedzia aj cym w celu osi gni cia zysku na realizacj  zada  publicznych innych 
ni  wskazane ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji 
oraz kontroli wykonania zleconych zada .

12. woj. 
mazowieckie 

1. Wykaz org. pozarz dowych, z którymi podpisano umowy w 2003 roku i w 2004 roku (Mazowieckie 
Centrum Polityki Spo ecznej)

2. program wspó pracy samorz du województwa mazowieckiego z organizacjami pozarz dowymi na rok 
2005. 

3. Wykaz dotacji za rok 2003 i 2004 (m.in. pomoc spo eczna)
4. Dotacje udzielone org. pozarz dowym w zakresie sportu, kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 

2004 r. oraz w 2003 

13. woj. kujawsko -
pomorskie 

1. Powiatowy Program Zapobiegania Przest pczo ci oraz Porz dku Publicznego i Bezpiecze stwa 
Obywateli 

2. Projekt Uchwa y nr…Rady Powiatu w Grudzi dzu w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji z bud etu
powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia aj cych w celu 
osi gni cia zysku oraz sposobu rozliczania i zakresu kontroli wykorzystanych dotacji oraz zasad 
wspó pracy z tymi podmiotami 

3. Wzór oferty podmiotu o przyznanie dotacji ze rodków 
1. 4.Wzór umowy  
2. 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania 

14. woj. lubuskie 1. Program wspó pracy Województwa Lubuskiego z org. pozarz dowymi w 2004 roku. 

15. woj. 
wielkopolskie 

1. Program wspó pracy samorz du miasta Konina z org. Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami na rok 
2004. 

2. Uchwa a Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie rocznego programu 
wspó pracy samorz du Miasta Konina z org. Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami. 

3. rodki przekazane organizacjom pozarz dowym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwi zywania 
problemów Alkoholowych w latach 2001-2004 

„Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych…”, 

raport Instytutu Spraw Publicznych  przygotowany dla Ministerstw Polityki Spo ecznej, Warszawa 2005 

166

4. wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych di sektora finansó publicznych na cele publiczne 
zwi zane z realizacj  zada  miasta za 2001 rok oraz rok 2003 i 2002 

5. Dotacje dla organizacji pozarz dowych na realizacj  zada  z zakresu pomocy spo ecznej w 2001 roku 
oraz w 2002, 2003,2004 

6. Roczny program wspó pracy samorz du Gminy Mosina z org. Pozarz dowymi oraz  innymi podmiotami 
prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego na rok 2005. 

7. Uchwa a Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2000 roku w sprawie Programu Wspó pracy 
pomi dzy w adzami samorz dowymi miasta Konina i koni skimi org. Pozarz dowymi oraz Program 
Wspó pracy 

8. Wniosek o grant –wzór 
9. 9. Uchwa a Nr 214 Rady Miasta konina z dnia 29 wrze nia 1999 roku w sprawie trybu post powania o 

udzielnie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z bud etu Miasta Konina 

16. woj. 
zachodniopomorskie 

1. Program Wspó pracy na rok 2005 Powiatu ko obrzeskiego z organizacjami pozarz dowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku 
publicznego i o wolontariacie 

2. Powiatowa Strategia rozwi zywania problemów spo ecznych powiatu ko obrzeskiego na lata 2004-2006 
3. Zasady zlecania realizacji zada  publicznych gminy Miasto Szczecin org. pozarz dowym oraz innym 

podmiotom prowadz cym dzia alno  po ytku publicznego. 
4. wykaz dotacji udzielonych org. pozarz dowym przez administracj  publiczn  w latach 2001-2004 
5. Uchwa a Nr XIV/276/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie programu 

wspó pracy na rok 2004 Gminy miasto Szczecin z org. pozarz dowymi, podmiotami prowadz cymi 
dzia alno  po ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz du terytorialnego. 

6. Szczeci ska karta wspó pracy miasta i org. pozarz dowych. 
7. Program wspó pracy na 2004 rok Gminy Miasta Szczecin z org. pozarz dowymi, podmiotami 

prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz du terytorialnego. 
8. Wzory typowych formularzy zwi zanych ze zlecaniem realizacji zada  publicznych gminy Miasto 

Szczecin org. pozarz dowym oraz innym podmiotom po ytku publicznego: 
9. Wzór Oferty na realizacj  zadania publicznego -    Za cznik nr 1 
10. Wzór Umowy na realizacj  zadania publicznego -   Za cznik nr 2 
11. Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego -   Za cznik nr 3 
12. Wzór Karty obiegowej      Za cznik nr 4 
13. Wzór Og oszenia Prezydenta Miasta Szczecina wersja skrócona  Za cznik nr 5 
14. Wzór Og oszenia Prezydenta Miasta Szczecina wersja pe na  Za cznik nr 6 
15. Wzór Zarz dzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie 
16. powo ania Komisji Opiniuj cej 
17. (zadania z art. 4  ust. 1 ustawy o dzia alno ci ... )   Za cznik nr 7 
18. Wzór Zarz dzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie powo ania Komisji Opiniuj cej 
19. (zadania z ustawy o pomocy spo ecznej )   Za cznik nr 8 
20. Wzór Regulaminu Pracy Komisji Opiniuj cej   Za cznik nr 9 
21. Wzór Protoko u z prac Komisji Opiniuj cej -    Za cznik nr 10 
22. Wzór Zbiorczej karty oceny ofert -    Za cznik nr 11 
23. Wzór Indywidualnej karty oceny oferty -    Za cznik nr 12 
24. Wzór O wiadczenia cz onka Komisji Konkursowej -   Za cznik nr 13 
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2. Seminarium eksperckie na temat funkcjonowania 
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  i o 
wolontariacie 

Informacja o seminarium: Seminarium zosta o zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych w 
dniu 14 grudnia 2004 roku w ramach projektu „Kompas” finansowanego przez Trust for Civil Society 
oraz Fundacj  im. Stefana Batorego.
Informacja o transkrypcji: Zgodnie z przyj t  przy realizacji projektu metod  przygotowywania 
transkrypcji zogniskowanych dyskusji, wypowiedzi zosta y poddane niezb dnej adiustacji, ale nie by y
autoryzowane, a nazwiska ekspertów zast piono kodem numerycznym. 

Zapis dyskusji 

Pytanie 1 
PROWADZ CY: Jakie s  najwa niejsze zmiany wywo ane wej ciem w ycie UDPP 

EKSPERT 6 

Na kompleksow  ocen  wp ywu ustawy trzeba jeszcze poczeka , ale na pewno obserwujemy 

ju  trzy wa ne zmiany. Po pierwsze, organizacje zacz y si  rejestrowa  jako organizacje 

po ytku publicznego. Po drugie, powsta a Rada Po ytku Publicznego. Po trzecie wreszcie – 

samorz dy zacz y si  interesowa  rocznymi programami wspó pracy. I to s  fakty. 

EKSPERT 4 

O faktach si  nie dyskutuje, wi c troch  z innej perspektywy dodam, e ustawa zmusi a

zarówno samorz dy, jak i organizacje spo eczne do zaj cia si  problemem wspó pracy.

EKSPERT 9 

Dostrzegam zmiany w trzech obszarach. Pierwszy dotyczy prawnego obowi zku

zainteresowania w adz publicznych organizacjami pozarz dowymi, poprzez wprowadzenia 

poj cia „zada  publicznych”, które – zgodnie z UDPP – realizuj  partnerzy spo eczni i 

publiczni. Drugi to nowe ród a finansowania organizacji pozarz dowych, zwi zane przede 

wszystkim z dzia alno ci  odp atn  i wprowadzeniem mechanizmu jednego procenta. Trzeci – 

bardzo wa ny – dotyczy legalizacji wolontariatu i wprowadzenia go do placówek 

publicznych, o czym dotychczas nie by o mowy. Cho  centra wolontariatu próbowa y

wprowadzi  wolontariat do takich placówek jak centra pomocy spo ecznej ju  od 1996 roku, 
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nie by o to dot d mo liwe, a jako przyczyn  wskazywano brak podstaw prawnych. Teraz 

podstawy te s  oczywiste. 

EKSPERT 1 

Dobrze si  sta o, e w tej ustawie zosta y zwerbalizowane zasady wspó pracy mi dzy

administracj  a organizacjami pozarz dowymi. Wprawdzie poj cie takiej wspó pracy pojawia 

si  ju  od 1995 roku, ale do tej pory by o bardzo niejasne. Jednocze nie wida  wyra nie, jakie 

ogromne problemy w funkcjonowaniu zarówno samorz dów, jak i organizacji wywo a y te, 

teoretycznie po yteczne, zmiany.  

EKSPERT 3

Zawsze by em krytykiem tej ustawy, bo ona niewiele zmieni a w stanie prawnym. Wiele 

poprzednich aktów prawnych ju  wcze niej umo liwia o dzia ania zapisane w UDPP. Istotn

zmian  widz  jedynie w sferze podatkowej.

EKSPERT 7 

W wyniku ustawy powsta  Departament Po ytku Publicznego. Paradoksalnie, powo ano go w 

Ministerstwie Polityki Spo ecznej, cho  akurat w sferze pomocy spo ecznej wspó praca z 

organizacjami pozarz dowymi nie jest regulowana przez UDPP, tylko przez Ustaw  o 

Pomocy Spo ecznej. Jednocze nie pomoc spo eczna i dzia alno  charytatywna stanowi  dwie 

pierwsze sfery  zada  po ytku publicznego, wymienione w art. 4 UDPP. Jest to do

zawik ane i budzi wiele w tpliwo ci. Je li chodzi o wspó prac  z samorz dami – zmiana jest z 

pewno ci  pozytywna, ale nie wystarczaj ca. Nie wystarczy bowiem wspomnie  w ustawie o 

rocznym programie wspó pracy. Trzeba jeszcze okre li , do kiedy ma on ma by  uchwalony. 

W 2004 roku w wi kszo ci samorz dów roczne plany wspó pracy zosta y uchwalone zbyt 

pó no, aby mo na by o je wciela  w ycie.

EKSPERT 8

Bardzo du o zmieni a sama procedura konkursowa, która zobowi zuje samorz dy do 

przeprowadzania konkursów. Chodzi tak e o wiadomo , e mo na pracowa  nad projektem 

i ocenia  dzia ania organizacji pozarz dowych pod takim k tem. Z mojego punktu widzenia 

wa ne jest to, e ustawa daje narz dzie do domagania si  ró nych rzeczy od samorz dów. To, 

e wiele kwestii przesta o zale e  od dobrej woli urz dników i staje si  ich obowi zkiem

wzgl dem organizacji. Istotne s  te  zmiany podatkowe, zw aszcza „1%”. Po raz pierwszy 
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obywatele sami mog  zadecydowa , gdzie ich pieni dze, przynajmniej w cz ci, maj  p yn .

Nale y te  doceni  znaczenie ideologiczne ustawy i to, e wreszcie konkretnie mówimy o 

zasadzie pomocniczo ci, o wspó pracy. Je li chcie  to powa nie potraktowa , ustawa daje 

bardzo dobr  podstaw  do wspólnego z administracj  publiczn  dzia ania na rzecz 

spo eczno ci lokalnych. 

EKSPERT 2 

Przede wszystkim jeste my zadowoleni z tego, e Ko ció  zosta  obj ty t  ustaw , bo 

pocz tkowo nie by o to pewne. Ciesz  mnie te  zmiany, o których ju  by a mowa, tzn. 

kwestia wolontariatu oraz „1%” – Caritas zebra  przecie  dzi ki temu mechanizmowi ca kiem

poka n  sum . Co istotne, w przypadku organizacji ko cielnych ustawa da a impuls do 

nowego my lenia o organizacji, do wi kszej profesjonalizacji. Do tej pory nie mia y one 

wyra nego motywu, eby si  profesjonalizowa , bo mia y swoj  ustaw  i swoje specyficzne 

zasady funkcjonowania. Teraz zyska y szanse na podniesienie poziomu swojego 

zorganizowania i przejrzysto ci.

EKSPERT 5 

Niew tpliwym atutem tej ustawy jest to, e zbiera w jednym miejscu najwa niejsze dla 

funkcjonowania organizacji pozarz dowych, a dotychczas rozproszone regulacje. 

Architektura ró norodnych form wspó pracy zosta a zaprezentowana bardzo wyrazi cie, i to 

nie tylko z punktu widzenia organizacji pozarz dowych, ale równie  sektora publicznego i 

prywatnego. Dla mnie kluczowe jest w a nie to pozycjonowanie roli i miejsca organizacji 

pozarz dowych w przestrzeni prawnej. 

Pytanie 2 

PROWADZ CY: Dla kogo nowe regulacje s  najkorzystniejsze, a kto straci  w 

wyniku ustawy?  

EKSPERT 2 

Teoretycznie stracili ci, którzy dotychczas mieli zapewnione finansowanie, tzn. przede 

wszystkim jednostki administracji publicznej. W praktyce jednak nic si  nie zmieni o. Na 

moim terenie nadal finansowane s  te same podmioty, które dotychczas z tego korzysta y.

Konkursy s  urz dzane w taki sposób, eby nie dosz o do adnej zmiany. Wida  to np. w 
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konstrukcji wag: je eli 40% punktacji mo na zyska  za dotychczasowe do wiadczenie we 

wspó pracy, to aden nowy podmiot w a ciwie nie ma szans.  

EKSPERT 4 

Najwi ksze obawy budzi a ta ustawa wobec organizacji, które nie staraj  si  o status po ytku

publicznego i niew tpliwie te organizacje s  poszkodowane. Nie tylko w kwestii wspó pracy

z samorz dem – który wyra nie traktuje status po ytku publicznego jako formalny lub 

nieformalny wymóg wspó pracy – ale równie  w kontaktach biznesem, cho  formalnie nie ma 

to adnego uzasadnienia. Stratne s  ma e organizacje, które si  rejestruj  w sposób niejako 

wymuszony, bo przecie  jest to proces bardzo dla nich trudny i kosztowny.   

W wyniku ustawy trac  tak e organizacje, które nie dzia aj  na polu po ytku publicznego, bo 

okre li a ona pewien sposób postrzegania ca ego sektora pod k tem po ytku publicznego. 

Najró niejsze organizacje, które si  nie mieszcz  w tej kategorii (np. hobbystyczne) zosta y w 

praktyce zepchni te na margines trzeciego sektora. I to jest, moim zdaniem, niebezpieczne, 

cho  na pewno nale a o wydzieli  dzia alno  po ytku publicznego. Trzeba jednak pami ta

równie  o pozosta ych organizacjach, które s  wa nym zapleczem szkol cym ludzi dla 

dzia alno ci po ytku publicznego. Nie chodzi tylko o mo liwo  finansowania ze rodków

samorz dowych. Po prostu ca e zainteresowanie sektorem non-profit wyra nie przesun o si

w stron  dzia alno ci po ytku publicznego. 

EKSPERT 6

Zgadzam si . Pojawi o si  oczekiwanie, e porz dna organizacja powinna mie  status po ytku

publicznego, a urz dnicy podejrzliwie odnosz  si  do takich, które tego statusu nie maj . Z 

kolei z punktu widzenia organizacji po ytku publicznego przywileje gwarantowane przez 

ustaw  s  niewielkie (przede wszystkim chodzi o „1%”) w stosunku do utrudnie  zwi zanych

ze statusem, np. w prowadzeniu sprawozdawczo ci. Istnieje wi c zagro enie, e obecne 

przywileje podatkowe, dotychczas nie ograniczone do organizacji po ytku publicznego, b d

stopniowo zaw ane do tego grona. Taki projekt zosta  ju  zg oszony przez Ministerstwo 

Finansów. Nie uda o si  go wprawdzie przeprowadzi , ale ca y czas pojawiaj  si  takie g osy 

ze strony rz dowej. By aby to pewna naturalna konsekwencja ustawy, a zarazem ogromne 

zagro enie dla organizacji, które nie b d  si  stara y o status po ytku publicznego. 
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EKSPERT 8 

Zagro one s  organizacje ma e, które nie maj  „aparatu” do stawania w konkursach. Taki l k

deklaruj  te  organizacje zajmuj ce si  kultur  lub np. wiejskie zespo y sportowe, bo okazuje 

si , e teoretycznie nawet trening powinien by  zorganizowany w drodze konkursu. To, czy 

ludowe zespo y sportowe nale y automatycznie finansowa  to ju  inna kwestia, ale na pewno 

ustawa utrudni a ich funkcjonowanie. Równie  po stronie samorz du wyst puje strata – z 

mojego punktu widzenia bardzo korzystna – bo wraz z konieczno ci  og oszenia konkursu 

pojawi  si  te  element kontroli ich dzia alno ci.

Nie do ko ca podzielam natomiast obaw  o sytuacj  organizacji hobbystycznych – cho  je 

doceniam – bo one do  dobrze funkcjonowa y bez korzystania ze rodków publicznych. 

Warto te  zada  sobie pytanie, czy ustawa ma by  Bibli , poza któr  samorz dy nie powinny 

wychodzi , czy te  mog  one aktywnie tworzy  polityk  spo eczn , niekoniecznie 

ograniczaj c si  do wymienionych w ustawie zada  publicznych. 

EKSPERT 5 

Niew tpliwie ustawa wysz a na dobre tym, którzy z racji kadrowych i instytucjonalnych s  w 

stanie sprosta  jej wymogom. Wida  np., e w du ych miastach, a zw aszcza metropoliach, 

organizacje bardzo licznie i g adko przechodz  proces rejestracji, w przeciwie stwie do 

mniejszych miast i obszarów wiejskich. My l , e w dalszej perspektywie wygrywa  b d

organizacje oferuj ce „medialne produkty” i maj ce dost p do du ych mediów. A przecie

du a cz  organizacji realizuj cych naprawd  wa ne dzia ania nie b dzie mog a efektownie 

„sprzedawa ” efektów swojej pracy na rzecz spo eczno ci lokalnej.

Je li chodzi o samorz dy, wida  wyra nie, e niektóre radz  sobie nie le, podejmuj c

dzia ania opieraj ce si  na spo ecze stwie obywatelskim i jednocze nie buduj c sobie 

zaplecze polityczne. S  jednak i takie, które sobie z tym nie radz  mimo mo liwo ci 

proceduralnych i finansowych.

EKSPERT 7 

Ustawa de facto (ze wzgl du na wcze niejsze zmiany przepisów) dzia a w samorz dach od 

czerwca 2004 roku, wi c zbyt krótko, by móc oceni  jej skutki. Wiele na pewno zale y od 

ludzi. Samorz dy musz  si  tej ustawy nauczy  – np. wkomponowywania jej w swoj  prac  i 

funkcjonowania wed ug nowego rytmu: tego, e aby mie  zapewnion  realizacj  zada  przez 
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organizacj , trzeba odpowiednio wcze niej uchwali  roczny program wspó pracy, ustali

priorytety, og osi  konkurs i go rozstrzygn . Od czerwca nie by o czasu na prze wiczenie

tego.

Chcia bym zwróci  uwag , e pewne zmiany w kontaktach mi dzy organizacjami i 

samorz dami ju  s  widoczne. O ile np. jeszcze niedawno organizacje bardzo pokornie 

prosi y o lokal, dzi  sk adaj  do samorz du pismo, w którym domagaj  si  lokalu na mocy 

ust. 2, art. 24 UDPP. W adze samorz dowe coraz cz ciej traktowane s  jak partner, a nie jak 

patron organizacji. Jednocze nie wydaje mi si  naturalne to, e samorz d broni swojej 

dotychczasowej pozycji i dotychczasowego trybu dzia ania.

Okazuje si  te , e organizacje nie zawsze aktywnie zabiegaj  o wspó prac  z samorz dem. 

Cz sto po prostu czekaj  „w do kach startowych” na og oszenie konkursu. Nie informuj  o 

swojej dzia alno ci, nie proponuj , jakie zadania powinny zosta  og oszone. Biernie czekaj

na to, co zrobi samorz d.

EKSPERT 3

Samorz dy mia y czas na nauk  w postaci vacatio legis. Problem polega na tym, e

administracja publiczna dzia a na zasadzie legalizmu, tzn. wi zania prawem, a tymczasem 

uchwa y samorz du nie maj adnej mocy wi cej. Przekazywane na pi mie decyzje 

samorz du w odpowiedzi na oferty organizacji nie s  decyzjami w wietle KPA. Brakuje 

gwarancji, e nawet najlepiej przygotowana przez organizacj  oferta zostanie potraktowana 

powa nie. Wspó prac  utrudnia tak e fakt, e priorytety ustalone s  arbitralnie przez sam 

samorz d. W 1994 roku w Gda sku, mimo braku podstaw prawnych, uda o si  zdefiniowa

formy wspó pracy, zlecania zada  i mechanizmów ich finansowania, cho  by a to wówczas 

autonomiczna decyzja samorz du. Dzi , mimo istnienia UDPP, samorz d nadal dzia a

opieraj c si  na swojej dobrej woli. Nie ma adnych procedur, które wymusza yby realizacj

celu ustawy, czyli zwi kszenie wspó pracy mi dzy samorz dami a organizacjami 

pozarz dowymi.  

EKSPERT 9 

Ustawa próbuje przeora  wiele stereotypów, trudno wi c ocenia  jej skuteczno  w sferze 

kontaktów mi dzy administracj  publiczn  i organizacjami. Je li chodzi o najbardziej 

poszkodowanych przez ustaw , to na pewno s  to ma e organizacje i widz  w tym pot ne
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wyzwanie dla organizacji infrastrukturalnych, a by  mo e nawet dla administracji publicznej. 

Trzeba wymy li  jaki  sposób na mobilizowanie opinii publicznej do wspierania takich 

niewielkich organizacji czysto wolontarystycznych, akcyjnych, lokalnych, hobbistycznych 

itp., poniewa  one nigdy nie b d  partnerem dla administracji publicznej w realizacji zada

publicznych. Skoro nie b d  mog  liczy  na pieni dze z samorz du, warto im chocia

umo liwi  korzystanie z „1%”.  

Trzeba mie  poczucie, e z niezbyt w ko cu licznej grupy organizacji w Polsce – mamy ich 

kilkana cie tysi cy, podczas gdy np. Finlandia przy 5 mln mieszka ców ma 100 tys. 

niezale nych organizacji – tylko ograniczona liczba spe nia kryteria realizacji zada

spo ecznie u ytecznych i mo e korzysta  ze rodków publicznych. Reszta powinna opiera

si  g ównie na naszym, obywatelskim zaanga owaniu. Ustawa nie podpowiada, jak rozwi za

ten problem. Wymaga to chyba odpowiednich rozwi za  podatkowych.

EKSPERT 6 

G ównym beneficjentem UDPP jest obecnie rz d, bo buduje sobie wizerunek bardzo 

przyjazny dla organizacji i ma rozwi zany problem konsultowania wielu problemów z tzw. 

partnerem spo ecznym. Ustawa stworzy a takiego partnera w postaci Rady Dzia alno ci

Po ytku Publicznego, zajmuj cej si  wszystkim – pocz wszy od spraw, którymi ustawowo 

mia a si  zajmowa , poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ko cz c na parkach 

narodowych.

EKSPERT 2 

To, co zosta o zapisane w UDPP jako sfera po ytku publicznego jest bardzo cz sto 

traktowane nie tylko przez samorz d, ale i potencjalnych darczy ców indywidualnych jako 

kanon, poza który nie mo na wykracza . Oczywi cie, bardzo ogranicza to mo liwo ci 

pozyskiwania rodków przez organizacje nie maj ce statusu po ytku publicznego. Równie

gdy chodzi o rodki od darczy ców indywidualnych. Wida  to na przyk adzie ruchu 

zajmuj cego si  ochron ycia pocz tego. Ta dzia alno  nie zosta a wymieniona w ustawie i 

próby pozyskania na ni  sponsorów s  bardzo trudne. My l , e dotyczy to równie

organizacji o innych profilach dzia ania. Wiele osób, które chcia yby poczyni  darowizn  na 

ich rzecz, boi si  zakwestionowania takiej darowizny przez w adze podatkowe. 
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Pytanie 3 

PROWADZ CY: Jak oceniaj  Pa stwo konstrukcj  definicji statusu po ytku

publicznego (art. 3 i 4 UDPP)? 

EKSPERT 6 

Z punktu widzenia podmiotowego mam powa n  w tpliwo , czy jednostki samorz du

terytorialnego powinny mie  mo liwo  ubiegania si  o status organizacji po ytku

publicznego. Niejasna jest równie  mo liwo  uzyskiwania tego statusu przez spó ki.

Wprawdzie wed ug interpretacji prof. Huberta Izdebskiego spó ka jest podmiotem 

dzia aj cym w celu osi gni cia zysku, nawet je li statut mówi, e ca y zysk przeznaczony jest 

na dzia alno  statutow , ale nie rozwiewa to wszystkich w tpliwo ci. Takich w tpliwych

kwestii jest sporo i pojawia si  problem zró nicowanych interpretacji tych spraw przez sady 

rejestrowe.  

EKSPERT 1 

Nie widz  uzasadnienia dla rozszerzania katalogu z art. 4 UDPP, poniewa Ustawa o 

finansach publicznych zostawi a samorz dom mo liwo  okre lenia form wspó pracy z 

organizacjami pozarz dowymi w sferach, które nie zosta y w tym katalogu wymienione.  

EKSPERT 9

Chcia bym przypomnie , e o enumeratywnym wyliczeniu zada  w UDPP zadecydowa y

wzgl dy edukacyjne. S dz , e gdyby urz dnicy administracji publicznej mieli samodzielnie 

interpretowa , co nale y do sfery po ytku publicznego na podstawie ogólnych kryteriów, 

mieliby my k opot. Z kolei wybór sfer zada  wymienionych w ustawie jest z pewno ci

wynikiem lobbingu ze strony poszczególnych grup nacisku. 

EKSPERT 2 

Mam w tpliwo , czy je li organizacja wykonuje zadanie, które nale y do kompetencji 

administracji publicznej, to jest to dzia alno  po ytku publicznego. W tym katalogu 

wymienione s  nie zadania publiczne, tylko sfery zada  publicznych, a to s  dwa ró ne 

poj cia. Na przyk ad dzia alno  organizacji, która zajmuje si  ochron ycia pocz tego nie 

zosta a wymieniona w UDPP jako dzia anie, ale jest kwesti  interpretacji, czy nie nale y do 

sfery zada  publicznych w rozumieniu Ustawy o planowaniu rodziny.
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Z drugiej strony ba bym si  rozszerzania tego katalogu, by bym raczej za jego ograniczaniem. 

S  zadania obligatoryjne administracji, które powinna realizowa  i s  takie, których 

realizowa  nie musi, cho  ewidentnie nale  do sfery po ytku publicznego. S  tak e zadania, 

które na pewno przynosz  po ytek grupowy i indywidualny i które obywatele sobie sami 

organizuj . Nie jest dla mnie jasne, czy okre lone w ustawie sfery po ytku publicznego 

obejmuj  dzia ania, które s  obligatoryjnym zadaniem administracji, czy te  wynikaj  z 

szerokiego spojrzenia na dobro wspólne.

EKSPERT 7 

Je li katalog wymieniony w art. 4 jest katalogiem zada , które mog  by  obj te wspó prac

mi dzy samorz dem i organizacjami pozarz dowymi, nale a oby do niego doda

opracowywanie strategii rozwi zywania problemów w danej jednostce samorz du

terytorialnego i wybór priorytetów. Maj c do dyspozycji te dwa dokumenty oraz katalog z art. 

4, samorz d móg by wybra  3–5 zada  do wspólnej realizacji, zamiast mie  24 mo liwo ci.

EKSPERT 8 

Katalog jest bardzo szeroki i raczej zmierza bym ku jego zaw aniu. Jak wynika z art. 1 

UDPP, s u y ona do tego, aby organy administracji publicznej mog y korzysta  z dzia a

po ytku publicznego prowadzonych przez organizacje pozarz dowe. To jest ustawa jest 

wymy lona dla rz du, który mo e wybiera , jakie dzia ania uzna za przydatne. Oczywi cie

zapis o spo ecznej u yteczno ci jest nieostry, ale wola bym, aby my spo eczn  u yteczno

formu owali na poziomie uzgodnie  mi dzy obywatelami a samorz dami czy administracj

publiczn . Taka praktyka prawna i spo eczna podoba mi si  znacznie bardziej ni

dekretowanie zamkni tego katalogu. Jednocze nie zgadzam si , e wymienienie sfer zda

publicznych w UDPP ma walor edukacyjny – mo na teraz pój  do samorz du, pokaza

ustaw  i nalega  na partnerskie traktowanie. 

EKSPERT 6

Wydaje mi si , e katalog jest celowo zamkni ty, zgodnie z intencj  ustawodawcy. Je li

jakie  zadania si  w nim nie znalaz y, oznacza to, e nie s  przewidziane do wspó pracy

mi dzy samorz dami a organizacjami. Wprawdzie w latach dziewi dziesi tych zdarza y si

znakomite przyk ady takiej wspó pracy mimo braku ustawy i katalogu, ale obowi zywa a

wówczas zasada domniemania. Teraz mamy katalog i kwestia wspó pracy jest wyja niona

czarno na bia ym.  
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EKSPERT 5 

Mam wra enie, e ci, którzy popierali tak  konstrukcj  definicji po ytku publicznego wpadli 

w swoj  w asn  pu apk . Maj c tak d ug  list  mo liwo ci, samorz dy zwolnione s  niejako z 

samodzielnego my lenia o potrzebach spo eczno ci. Gdyby ten katalog by  krótszy i mniej 

dos owny, lepiej s u y by tworzeniu w samorz dach kultury wspólnej z organizacjami troski 

o spo eczno . D ugi katalog – paradoksalnie – ogranicza pole manewru samorz du, który 

dosta  po prostu konkretn  list , do której ma si  stosowa .

EKSPERT 7 

Rzeczywi cie, ten katalog traktowany jest cz sto przez urz dników jak Biblia i trudno poza 

niego wyj . Trzeba pami ta , e nad samorz dami wisi miecz Damoklesa w postaci 

regionalnych izb rozrachunkowych. Pocz tkowo sam by em zwolennikiem uj cia kwestii 

zada  publicznych w 5–6 ogólniejszych punktach, ale – cho  trudno na razie oceni , jakie 

b d  skutki uj cia bardziej szczegó owego – faktem jest, e urz dnicy rzadko wykraczaj

poza to, co maj  zapisane na papierze. Problemem jest na pewno niedookre lono  pewnych 

sfer (np. pomocy spo ecznej czy ochrony i promocji zdrowia), poniewa  do Ustawy o pomocy 

spo ecznej nie uda o si  wprowadzi  trybu zlecania z UDPP, w zwi zku z czym zadania z tej 

dziedziny realizowane s  w zupe nie inny sposób. Ochrona zdrowia te  wymaga zupe nie

innego trybu – konkursu ofert prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do tego 

dochodz  jeszcze inne tryby i procedury. Realizuj c zadania z zakresu pomocy spo ecznej, 

organizacje nie wiedz , czy prowadz  w ten sposób dzia alno  po ytku publicznego. Wi e

si  to z problemami ze sprawozdawczo ci  merytoryczn  i finansow .

EKSPERT 10

Uwa am, e ten katalog przynosi wi cej korzy ci ni  szkód. Zamieszanie wywo uj  raczej 

komentarze w rodzaju opinii prof. Izdebskiego rozró niaj cej zadanie publiczne od zadania 

administracji publicznej. W operacyjnym sensie zadaniem administracji publicznej jest to, na 

co s  pieni dze w bud ecie, no ale tak dobrze nie jest, aby administracja wype nia a wszystkie 

zadania, które s  wymienione w bud ecie. Opcja spontanicznego otwarcia na ca

ró norodno  mo liwo ci wspó pracy mi dzy samorz dem a organizacjami by a ju

testowana w Polsce i sko czy o si  to tym, e samorz dy wspó pracowa y, je li chcia y, a je li

nie chcia y, to nie wspó pracowa y. My l , e maj c 24 konkretne mo liwo ci, samorz dy

maj  jednak o wiele mniejszy problem przy zlecaniu zada  ni  wówczas, gdyby tych 

mo liwo ci by o 6. Wiemy przecie , e samorz dy wcale nie traktuj  sformu owania „w 
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szczególno ci” jako w „szczególno ci”, tylko jako „wy cznie”. Funkcja edukacyjna przy tej 

kulturze dzia ania samorz dów jest wi c bardzo istotna. Je li chodzi o otwarto  na inne 

mo liwo ci, przypomn , e ustrojowo zadaniem samorz du jest równie  ka da inna 

dzia alno  na rzecz spo eczno ci. Czy jednak kto  widzia , eby samorz dy tak to 

interpretowa y? Gdyby samorz dy by y tak otwarte na mo liwo  wspó pracy, jak Pa stwo 

zak adaj , to ta wspó praca ju  dawno by kwit a. W praktyce samorz dy robi  to, co si  im 

wyszczególni w przepisach, a nie to, co im si  umo liwi jako domniemanie.  

Trzeba zauwa y , e lista zada  zawarta w naszej UDPP jest najd u sz  chyba na wiecie

list  tego typu, co wynika po prostu z budowania spo ecznego poparcia dla niej. W tej ustawie 

ka dy chcia  mie  co  dla siebie. I tu ogólna uwaga: przywileje, jakimi ciesz  si  obecnie 

organizacje pozarz dowe – w uj ciu podmiotowym i przedmiotowym – s  naprawd  du e i 

trzeba mie wiadomo , e w ten sposób nie jeste my niestety w stanie zagwarantowa  ich 

dynamicznego rozwoju, mo emy za to ten rozwój przyhamowa .

PROWADZ CY

Katalog jest rzeczywi cie bardzo d ugi. Mo na to interpretowa  jako swoisty wybór: 

szeroko  za g boko  przywilejów. Dopatrywa bym si  tu innej transakcji: szeroko

przywilejów za ich konstrukcj . Dzia alno  po ytku publicznego jest definiowana poprzez 

sfer  dzia a  publicznych, która z kolei zamienia si  w katalog zada  publicznych. Je li, na 

dodatek, dzia alno  po ytku publicznego wi e si  z okre lonymi przywilejami, legitymizuje 

to na poziomie normatywnym wywodzenie spo ecznej u yteczno ci z katalogu zada

pa stwa, cho  na zdrowy rozum powinno by  odwrotnie. Boj  si , e na d u sz  met  mo e

to deformowa  logik  my lenia o tych kwestiach.

EKSPERT 10

W w gierskim systemie uprzywilejowania organizacji pozarz dowych jest wprost 

powiedziane, i  wynika ono z realizacji zada  pa stwa. Nie widz  nic z ego w tym, e

pa stwo, pozbawiaj c si  cz ci rodków ze swojego bud etu, chce skierowa  je na dzia ania, 

które i tak musia oby sfinansowa . Nie uwa am przy tym, by korzy  podatkowa przek ada a

si  na normatywne rozró nienie na organizacje „dobre” i „z e”. Wiele organizacji, które 

bardzo cenimy – zarówno polskich, jak i zagranicznych – nie korzysta z adnych przywilejów 

podatkowych. My chcieliby my mie  jednocze nie mo liwo  kwestionowania decyzji 

pa stwa (i s usznie) oraz korzystania z jego pieni dzy. Jest to na d u sz  met  logika 
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zawodna. Zreszt  nie wydaje mi si , eby poza „1%” organizacje po ytku publicznego mia y

jakie  znacz ce przywileje podatkowe. Obronili my przecie  dawn  konstrukcj  przywilejów 

podatkowych bez wzgl du na po ytek publiczny. 

EKSPERT 6 

Jedn  z podstawowych wad UDPP jest jej niespójno , niekonsekwencja. Jako obywatel-

podatnik uwa am np., e kryteria, które musz  spe nia  organizacje po ytku publicznego 

wcale nie gwarantuj , e organizacje te w sposób prawid owy wydadz  moje pieni dze 

(równie  pieni dze publiczne). Nie mam, niestety, równie  przekonania, e Departament 

Po ytku Publicznego b dzie w stanie skutecznie kontrolowa  wype nianie tych kryteriów 

przez organizacje. 

EKSPERT 10 

eby mie  t  pewno , trzeba by za o y  na organizacje naprawd  ciasny gorset

EKSPERT 5 

W tej dyskusji, podobnie jak wielu innych, skupili my si  na organizacjach, samorz dach, 

rz dzie, a zapomnieli my o samych obywatelach. 

Pytanie 4 

PROWADZ CY: Jak oceniaj  Pa stwo regulacje dotycz ce sposobu przekazywania 

rodków finansowych; rozró nienie mi dzy trybem „powierzania” i 

„wspierania”; konstrukcj  konkursów ofert, a tak e praktyk

uznawania pewnych obszarów regulowanych innymi ustawami 

(pomoc spo eczna, kultura, ochrona zdrowia, opieka na osobami 

niepe nosprawnymi) za lex specialis w stosunku do przepisów 

UDPP?

EKSPERT 6 

W formule konkursowej pojawia si  zaproszenie do konkurencji mi dzy podmiotami 

pozarz dowymi a podmiotami administracji publicznej. To bardzo atrakcyjna formu a,

pytanie tylko, czy ma szanse na realne funkcjonowanie.
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EKSPERT 7 

Jest wiele zada  wykonywanych obecnie przez administracj  publiczn , które od dawna nie 

powinny by  przez ni  wykonywane i s dz , e mo na si  spodziewa  w tych dziedzinach 

konkursów otwartych, w wyniku których wygra aby najlepsza oferta. Wiele zada

wykonywanych np. przez o rodki pomocy spo ecznej z powodzeniem mog yby wykonywa

organizacje pozarz dowe. Tu jednak pojawia si  problem, o którym ju  wspominali my: z 

UDPP wy cza si  pomoc spo eczn , któr  reguluje oddzielna ustawa. Gdyby regulacje 

zawarte w UDPP obejmowa y pomoc spo eczn , pewnie pr dzej dosz oby do realnej 

wspó pracy mi dzysektorowej.

EKSPERT 6

Mam wra enie, e postaw , która przewa a w ród samorz dów jest kontynuacja 

dotychczasowych zada , lekko tylko ucharakteryzowanych pod k tem wymogów UDPP. Nie 

chodzi przecie  o to, by samorz dy finansowa y organizacje non-profit, tylko o to, aby jak 

najefektywniej zrealizowa  zadania, które i tak musz  by  realizowane. I tego my lenia o 

mo liwie efektywnej realizacji koniecznych zada  nie wida  w samorz dach.

EKSPERT 7

Pu apka tkwi w konstrukcji bud etu samorz du – je li raz wpisze si  tam jak  pozycj , to 

ona ju  na zawsze tkwi w tej okre lonej przegródce. Kolejny problem to planowanie z 

odpowiednim wyprzedzeniem wydatków i dzia a . Przecie  konkurs na zadanie, które ma by

realizowane od stycznia, powinno si  og asza  w marcu poprzedniego roku, aby da  czas na 

przygotowanie ofert oraz bud etu.

EKSPERT 9 

Wydaje si , e kwota wydatkowana przez bud et na dzia ania organizacji pozarz dowych

pozostaje od 5 lat na podobnym poziomie: 1–1,5%. Ustawa powinna wprowadzi  zasad , e

skoro zadania publiczne ko cz  si  wraz z rokiem bud etowym, to ju  w tym momencie 

samorz dy powinny rozstrzygn , kto w nast pnym roku bud etowym b dzie realizowa  dane 

zadanie. Bez wzgl du na to, czy chodzi o szko , czy o rodek pomocy spo ecznej. Ustawa 

wprowadza tryb konkurencji mi dzy podmiotami administracji publicznej i organizacjami, co 

w za o eniu s u y racjonalizacji wydatków publicznych, W praktyce jednak niewiele si

dot d zmieni o w my leniu samorz dów, a równie  organizacje wydaj  si  do  pasywne, 

zadowalaj c si  tym, co im skapnie „z pa skiego sto u”. Brakuje tego, co jest najistotniejsze: 
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dyskusji mi dzy obywatelami, ró nego typu grupami interesu i przywódcami lokalnymi o 

tym, jakie s  kierunki dzia ania gminy, jak racjonalizowa  wydatki, jakie s  zadania, jakie 

priorytety itd. Mo liwo  takiej debaty zosta a zablokowana przez bezpo redni wybór wójta, 

prezydenta i burmistrza oraz akcje antykorupcyjne. Wszelkie spotkania, grupy robocze czy 

dyskusje traktowane s  jako wchodzenie w podejrzane uk ady. Dialog jest rozumiany jako 

dochodzenie do niew a ciwych uk adów biznesowych. 

Programy wspó pracy powinny by  powi zane z bud etem i uchwalane przed rozpocz ciem

roku bud etowego, bo tylko wtedy organizacje mia yby mo liwo  przygotowania si  do 

realizacji poszczególnych zada . Chodzi o to, by samorz d informowa  obywateli, e w 

kolejnym roku planuje przeprowadzenie konkursu na okre lone zadanie (np. budow  hostelu 

dla bezdomnych), stwarzaj c organizacjom szans  na przygotowanie si  do tego zadania. 

Je eli natomiast w Warszawie program wspó pracy na 2004 roku wprowadza si  31 sierpnia 

2004 roku – daj c jednocze nie do zrozumienia, e program ten nale y traktowa  jako fikcj

– to trudno mówi  o dobrych skutkach ustawy.

Kolejn  wa n  spraw  jest odró nienie bud etu zadaniowego od klasyfikacyjnego. Bud et 

zadaniowy uwzgl dnia wszystkie koszty zwi zane z realizacj  zadania i takim bud etem 

pos uguj  si  organizacje, podczas gdy jednostki administracji publicznej wykazuj  koszty 

bud etu klasyfikacyjnego z danej „dzia ki”, nie uwzgl dniaj c kosztów obs ugi danego 

zadania – w takiej konkurencji organizacje s  skazane na przegran .

Brak równie  standardów, co uniemo liwia porównanie ofert – wygrywa po prostu 

oferent najta szy. Chodzi po prostu o to, by na poziomie lokalnym inicjowa  dyskusje nad 

tym, co jest w danej gminie standardem np. prowadzenia noclegowni. 

EKSPERT 1 

Bardzo du o zale y od sposobu konstruowania rocznego planu wspó pracy, a jest on cz sto 

wadliwy, zupe nie nie uwzgl dniaj cy g osu organizacji. Rozumiem, e UDPP nie narzuca w 

tej kwestii jakich  odgórnych zasad, nie chc c nadmiernie wi za  r k samorz dom, ale skutek 

jest taki, e nikt nie zaprasza organizacji, by uczestniczy y w ustalaniu priorytetów. Na 

przyk ad w powiecie d bickim rada powiatu uchwali a program wspó pracy na 2005 rok w 

grudniu 2004 roku. Je eli uwzgl dnimy przy tym procedur  uchwalania bud etu, czyli to, e

w chwili uchwalania rocznych planów wspó pracy samorz dy maj  ju  przygotowane 

prowizorium bud etowe, przypisuj ce pewne kwoty do konkretnych pozycji bud etowych, to 
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trudno sobie wyobrazi  przeprowadzenie w tych warunkach prawdziwego konkursu. Ustawa 

nie zmusza gmin czy jakichkolwiek jednostek samorz du terytorialnego do tworzenia 

bud etów zadaniowych, co uniemo liwia prowadzenie konkursów – oferty s  po prostu 

nieporównywalne.

Uprzywilejowanie samorz du przejawia si  równie  w tym, e jednostki samorz dowe nie 

maj  w gruncie rzeczy obowi zku z o enia oferty na realizacj  danego zadania. Nie wiemy 

wi c, czy wybieramy ofert  ta sz , czy bardziej efektywn , czy o wi kszym zasi gu

spo ecznego dzia ania. Samorz d nie dokonuje analizy efektywno ci prowadzonych dzia a

ani ich kosztoch onno ci.  

EKSPERT 8 

Konkursy sta y si  form  dialogu z organizacjami i to jest zabójcze. Zamiast dialogu o 

priorytetach, og asza si  konkurs. Wi e si  z tym kwestia rozró nienia mi dzy powierzaniem 

i wspieraniem zada . Bardzo cz sto konkursy s  formu owane tak, jakby chodzi o o 

powierzanie zadania. Zadanie jest tak ci le okre lone, e organizacja nie ma adnego pola 

manewru, musi tylko dopasowa  si  do stworzonego przez samorz d „gotowca”. 

Jednocze nie oficjalnie samorz d nie powierza tego zadania, ale jedynie je wspiera, a wi c

finansuje tylko w jakiej  cz ci. Z jednej strony jest to wi c zlecenie, z drugiej – zaledwie 

dofinansowanie. Oczywi cie z o enie przez organizacje oferty w takim konkursie jest 

odpowiedzi  na z góry okre lone mo liwo ci uczestniczenia w tym „dialogu”. W Warszawie, 

a pewnie i gdzie indziej, zdarza si , e urz dnicy namawiaj  organizacj  do z o enia oferty, 

aby og osi  konkurs, w którym ta w a nie organizacja, która pierwsza zg osi a ofert , wygra. 

Z prawdziwego powierzania zada  samorz dy korzystaj  bardzo rzadko. Nie my l  przy tym 

zupe nie w kategoriach ci g o ci zadania – w nast pnym roku konkurs mo e by  zupe nie

inny, na zupe nie inne zadania, priorytety. Oczywi cie UDPP nak ada na samorz dy

obowi zku my lenia w perspektywie d u szej ni  rok, bo jest to raczej kwestia praktyki. 

Je li chodzi o udzia  konkursie jednostek administracji publicznej, to trzeba pami ta , e w 

ma ych miastach stawk  s  zwyczajnie miejsca pracy. Tak jak np. w Ciechanowie, gdzie jest 

jedno du e przedsi biorstwo i jedyn  poza tym szans  daje „Bud etówka”. Kto tam b dzie

og asza  konkursy? Samorz dy maj  poczucie, e z racji UDPP organizacje naruszaj  ich 

kompetencje, utrudniaj  dzia anie i jeszcze chc  zabra  miejsca pracy.  
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Je li przyjrze  si  z kolei temu, jak takie konkursy dzia aj  na poziomie urz dów 

marsza kowskich, to na Mazowszu (nie wiem jak jest w innych województwach) jest to po 

prostu kpina. Najch tniej og aszano by konkursy opiewaj ce na sumy, które s

wielokrotno ci  minimalnego zamówienia w zamówieniach publicznych, czyli 6 tys. euro. 

Konkursy s  pisane tak, jakby chodzi o o zamówienia publiczne, a równocze nie nie ma 

procedur charakterystycznych dla tego trybu, nie ma np. adnej porównywalno ci ofert. 

EKSPERT 10 

Te problemy nie wynikaj  z UDPP, cho atwo uczyni  z niej koz a ofiarnego. Zapisy 

dotycz ce poziomu konkurencji by y sk adane i do Ustawy o finansach publicznych (jawno

kosztów wykonywania zada  przez administracj  publiczn ) i do Ustawy o pomocy 

spo ecznej (porównywalno  wydatków). UDPP odwo uje si  do brytyjskiego modelu best

value. Odbiega od dogmatycznego niemieckiego wariantu, w którym pewne zadania trzeba 

powierzy  organizacji pozarz dowej, na rzecz dyskusji, kto w konkretnym przypadku 

najlepiej wykona dane zadanie. Jest to przy tym konkurencja regulowana, bo ograniczona do 

administracji publicznej i organizacji pozarz dowych, z wy czeniem rynku, który czeka na 

swoj  ustaw  o partnerstwie publiczno-prywatnym. Taka by a idea i UDPP tak  regulowan

konkurencj  umo liwia, natomiast to, e rzadko si  z tego korzysta, wynika z kilku powodów. 

Po pierwsze, nie s u y konkurencji konkurs skonstruowany tak, e mo e w nim wygra  tylko 

jeden podmiot – jak jest w Ustawie o zamówieniach publicznych. Warto równie  pami ta  o 

kwestii miejsc pracy w administracji publicznej, ale moim zdaniem problem polega na 

swoistej „instytucjonalnej bulimii” samorz dów, które gotowe s  zagarn  wszystkie 

pieni dze, jakie pojawi  si  w ich polu widzenia, i w pe ni panuj  na swoim terytorium. 

Chodzi nie tylko zatrudnienie, ale i o kontrol , czyli bardzo g bokie uzale nienie organizacji 

od samorz dów. Bardzo ma o jest organizacji, które odwa y yby si  wyst pi  z wyzwaniem 

wobec dzia alno ci prowadzonej przed administracj  publiczn . I adna legislacja tego 

problemu nie rozwi e. To samo dotyczy konkursu. Z jednej strony, wszyscy chcieli my, aby 

pieni dze samorz dowe by y dost pne w trybie konkursu, ale z drugiej – uwi zane do 

samorz du organizacje wcale nie marz  o konkursach. Wol  dostawa  pieni dze, jak dawniej.  

Problemem jest oczywi cie to, e po 15 latach dzia alno ci polski samorz d nie my li w 

kategoriach bud etu zadaniowego i nie ocenia adnych lokalnych potrzeb. Trzeba jednak 

mie wiadomo , e UDPP nie mog a tego zmieni . Mo e nale a o jej doda  troch

„uz bienia”, np. jaki  algorytm tworzenia programów wspó pracy lub ogólne standardy 
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prowadzenia konsultacji spo ecznej. Jednocze nie organizacje traktuj  UDPP jako swoist

namiastk  debaty publicznej. Tymczasem to, czego w Polsce brakuje najbardziej to debata 

obywatelska, nieograniczona do g osów wy cznie dostarczycieli us ug. Mamy do czynienia z 

pewn  pu apk : samorz dowcy s dz , e sami wszystko wiedz  najlepiej, bo zostali wybrani 

w demokratycznych wyborach, a organizacje czuj  si  reprezentantami prawdziwych 

inicjatyw obywatelskich. Zapominamy o potrzebie konsultacji z samymi obywatelami. 

Przecie  organizacje to lobby ci – sami znamy mnóstwo organizacji kompletnie 

zaczadzonych my leniem, e to, co robi  jest absolutnie najwa niejsze na wiecie. To 

rodowisko charakteryzuje ogromny egocentryzm. 

EKSPERT 4 

By a tu mowa o tym, e programy antykorupcyjne, podobnie jak bezpo rednie wybory wójta, 

hamuj  debat  publiczn . Warto si  zastanowi , dlaczego tak jest, skoro powinno by

odwrotnie. Mo e dotychczasowa debata by a niejasna i samorz d boi si  prawdziwej debaty 

publicznej, która mog aby ods oni  rzeczywiste kulisy tego, co si  dzieje.

EKSPERT 9 

S dz , e w UDPP nale a oby zaproponowa  jaki  bezprzetargowy tryb zlecania zada , bo 

obecna procedura jest zbyt trudna dla ma ych organizacji. Sam formularz aplikacyjny 

dostosowany jest do du ych projektów i wype nianie go, gdy chodzi o 500 czy 1000 z

dotacji, nie ma sensu. Równie  wzory umów, ofert i sprawozda  s  cz sto zupe nie

nieadekwatne do specyfiki dzia ania ma ych organizacji pozarz dowych. Dlatego uwa am, e

w przypadku niewielkich kwot nale a oby przewidzie  odr bne mechanizmy finansowania.  

Kolejny problem to fakt – nie artyku owany zreszt  przez organizacje – e ju  same wzory 

umów odzwierciedlaj  zupe ny brak partnerstwa mi dzy samorz dami a stron  pozarz dow .

Organizacje nie maj  do dyspozycji adnych mechanizmów obrony swoich praw, warunków 

umowy w przypadku, gdyby np. jaka  kontrola spowodowa a cofni cie dotacji wraz z 

odsetkami. W UDPP przyda oby si  troch  zapisów, które zabezpiecza yby interesy 

organizacji.

EKSPERT 5 

Niedoci gni  jest rzeczywi cie sporo, ale chodzi o problem znacznie g bszy: kultur

wspó pracy widoczn  tak e w innych procesach np. tworzeniu strategii, ewaluacji i 
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monitorowaniu powiatowych programów rozwoju. Udzia  organizacji spo ecznych w tych 

procesach by  marginalny, ale – gdyby chcie  si  uderzy  we w asne piersi – same troch  s

temu winne. Cho by przez to, e przyzwyczai y si  do funkcjonowania w tym bizantyjskim 

uk adzie, a je li dyskutuj  z samorz dami, to tylko w gronie wybranych. Trzeba zdawa  sobie 

spraw , e samym organizacjom brakuje dojrza o ci i wiadomo ci, w jakim kierunku chc

si  rozwija  i jak wyobra aj  sobie swoj  gmin , powiat czy województwo za kilka czy 

kilkana cie lat. Mam wra enie, e w du ej mierze skupiamy si  na narz dziach, próbuj c

nagina  rzeczywisto  do tych narz dzi.

EKSPERT 1 

Przepisy UDPP przewiduj  mo liwo  rezygnacji z procedury konkursowej w sytuacji, gdy 

zadanie mo na zleci  w sposób równie efektywny. Wszystko to prowadzi jednak do 

stosowania zapisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Gdyby w UDPP mia y znale  si

jakie  poluzowania procedury konkursowej, np. dla ma ych organizacji, to wprowadzenie 

progu z Ustawy zamówieniach publicznych (tzn. 6 tys. euro) mog oby spowodowa  ten sam 

defekt, z którym mamy do czynienia przy zamówieniach publicznych – e procedura 

konkursowa sankcjonuje zastany stan faktyczny. Ju  teraz wygl da to tak, e je li w bud ecie

by o dotychczas przewidziane finansowanie uczniowskich klubów sportowych, to konkurs 

przeprowadzany jest w taki sposób, by te kluby nadal otrzymywa y pieni dze w takiej 

wysoko ci, jaka jest im potrzebna. Konkurs nie s u y wi c finansowaniu najpotrzebniejszych 

zada , ale przekazaniu lege artis rodków potrzebnych na funkcjonowanie dotychczasowych 

partnerów. Je li wi c cz rodków publicznych mia aby by  wy czona z procedury 

konkursowej, proponowa abym zapis o konieczno ci porównania co najmniej dwóch ofert. W 

zamówieniach publicznych stosuje si  poj cie nale ytej staranno ci, ale praktyka pozostawia 

wiele do yczenia.

EKSPERT 10 

Kwota 6 tys. euro w tym przypadku jest na pewno zbyt du a. Zgadzam si , e wyj tki od 

procedury konkursowej musz  by  czynione bardzo ostro nie, eby nie sko czy o si  – tak 

jak w przypadku Ustawy o zamówieniach publicznych – na tym, e pieni dze i tak dostaje z 

góry upatrzony kandydat. Konieczne by oby wi c ustanowienie elementarnych procedur 

jawno ciowych. Musi by  jawne, kto i dlaczego dostaje pieni dze poza konkursem i kto

musi wzi  na siebie odpowiedzialno  polityczn  w tej sprawie. Zreszt  nie chodzi o 
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ca kowit  rezygnacj  z konkursu, tylko raczej o uchylenie pewnych nieadekwatnych w danym 

przypadku procedur.

EKSPERT 9

B d polega na braku komisji opiniuj cej. Chybiona wydaje mi si  propozycja, by w takiej 

komisji, zamiast przedstawicieli organizacji pozarz dowych, zasiadali wytypowani przez nie 

eksperci. Przecie  takich zewn trznych ekspertów, kompletnie nie zwi zanych z 

organizacjami, jest znacznie atwiej korumpowa  – im jest po prostu oboj tne, która 

organizacja zostanie wybrana. Chodzi równie  o znajomo  specyfiki dzia ania organizacji. 

W komisji powinni zasiada  przedstawiciele organizacji. 

EKSPERT 6

A co z konfliktem interesów? Nawet je li przedstawiciel organizacji nie opiniowa by

wniosków w asnej organizacji, to opiniowa by wnioski konkurencji. Jedynym rozwi zaniem

by by zakaz sk adania wniosków przez organizacj , której przedstawiciel zasiada by w 

komisji 

EKSPERT 8 

A je li przedstawiciel organizacji pozarz dowej jako jedyna osoba w komisji w ogóle wie, o 

czym jest mowa? Tyle razy by em w komisjach, w których zasiada o kilku radnych, którzy 

Ne mieli poj cia o przedmiocie dyskusji. Oni nie znaj  si  na organizacjach, czasem nawet 

nie wiedz , e istniej  takie organizacje – zostali po prostu wyznaczeni do komisji przez 

swoje kluby. Niezale ny ekspert nie pomo e w takiej sytuacji, bo nie zna lokalnych realiów. 

Nie twierdz , e dobrym rozwi zaniem jest wprowadzenie do komisji przedstawiciela 

organizacji pozarz dowych, ale cz sto jego obecno  wydaje si  po prostu niezb dna.

EKSPERT 10 

W du ych o rodkach miejskich mo na by stworzy  pul  ekspertów i ich z niej losowa  – tak 

jak to si  robi z awnikami. Co innego jednak z ma ej w gminie. Ustawa nie zabrania 

tworzenia komisji kolegialnej, mówi wr cz o powo ywaniu organów kolegialnych. Obawiam 

si  jednak, e trudno by oby obroni  zasad , e w komisji musz  zasiada  przedstawiciele 

organizacji pozarz dowych. 
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EKSPERT 4

Jasne jest, e nie mo na dopuszcza  do konfliktu interesów w komisji opiniuj cej, ale nie 

wiem, jak to zrobi

Pytanie 5 

PROWADZ CY: Jakie realne zmiany przynios a UDPP w kwestii wolontariatu? 

EKSPERT 6 

Ustawa rzeczywi cie otwiera nowe mo liwo ci wchodzenia wolontariuszy do instytucji 

publicznych. Z drugiej strony w wielu placówkach (np. edukacyjnych) mno one s  bariery 

uniemo liwiaj ce wolontariuszom wchodzenie do szkó , przedszkoli itd. 

EKSPERT 9

Znam coraz wi cej szkó  i innych instytucji publicznych, które maj  swoje kluby wolontariatu 

i koordynatorów – wolontariuszy. Ten proces wyra nie si  rozpocz , cho  przyda oby si ,

eby te instytucje uczestniczy y w jakich  sieciach, programach, s u c innym przyk adami 

pracy z wolontariuszami.  

EKSPERT 7

Dzi ki UDPP sam mog em zatrudni  wolontariuszy: jest ju  ich u nas czterech. Wcze niej

by o to teoretycznie mo liwe, ale w praktyce nie by o o tym mowy. Z drugiej strony, UDPP 

dzia a na razie zbyt krótko, by móc przynie  wielkie zmiany. Nie ukrywam, e moi koledzy 

z urz du dzielnicy ze zdumieniem przyj li informacj , e zatrudniam wolontariuszy i mam na 

to specjaln  umow , cho  niektórzy z nich spokojnie mogliby zrobi  to samo. 

EKSPERT 1 

Ja mam do wiadczenia innego typu. Uda o mi si  namówi  burmistrza w gminie, w której 

pracuj , do przyj cia wolontariuszek – sama nawet przygotowa am stosown  umow  – i 

przyznam, e tego a uj . Widz , e jest to mo liwo  wykorzystania czyje  darmowej pracy, 

podczas gdy kto  inny bierze za t  sam  prac  pieni dze.

EKSPERT 8 

Bardzo dobrze, e wreszcie uregulowano status wolontariusza i sko cz  si  niepotrzebne 

k opoty z inspekcj  pracy. Umowy s  niew tpliwie korzystne dla wolontariuszy, bo 
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precyzuj , czego si  od nich oczekuje, co powinni umie , a to z kolei sprzyja profesjonalizacji 

ich dzia a . Organizacje zatrudniaj ce wolontariuszy czuj  si  zobligowane do tego, aby 

powierza  im dok adnie te zadania, do których si  zobowi za y, a nie zasypywa  ich 

wszelkimi innymi pracami. Jak wiadomo, wolontariusze s  bardzo cz sto wykorzystywani i 

zmuszani do robienia rzeczy, których wcale nie maj  ochoty robi . Moje w tpliwo ci budzi 

natomiast zapis o ubezpieczeniu od nieszcz liwych wypadków, bo okazuje si , e je li

wolontariusz pracuje do 30 dni, to trzeba go ubezpieczy , a powy ej tego limitu – ju  nie. Z 

drugiej strony w UDPP jest zapis, e do 30 dni wolontariusz mo e pracowa  bez umowy, a na 

d u ej trzeba mie  umow  na pi mie. Z moich rozmów z organizacjami wynika te , e pewien 

l k budzi zapis o zapewnieniu wolontariuszom diet czy np. rodków higienicznych na 

podobnych zasadach jak pracownikom. Ustawa nie wprowadza wprawdzie takiego wymogu, 

ale jedynie mo liwo , ale dla organizacji jest to niejasne i niepokoj ce.  

Cenne jest to, e UDPP z jednej strony nazywa prac  wolontariusza „ wiadczeniem”, co 

umo liwia odej cie od traktowania wolontariuszy w kategoriach kodeksu pracy, a drugiej 

strony daje mo liwo  skontrolowania warunków pracy wolontariusza. Jest to, moim 

zdaniem, bardzo wa ne i uczy obie strony odpowiedzialno ci. Czasem mam tylko wra enie, 

e gdzie  nam tu ucieka spontaniczno , emocjonalne zaanga owanie charakterystyczne dla 

wolontariatu. Chodzi mi np. o wolontariuszy zaprzyja nionych z organizacj , wpadaj cych od 

czasu do czasu, podejmuj cych si  ró nych dzia a ad hoc. Tego elementu w UDPP zabrak o.

EKSPERT 10 

Przedstawiciele administracji publicznej cz sto wprost mówi , e wolontariat w wydaniu 

UDPP jest prób  zast pienia p atnej pracy prac  bezp atn  i boj  si  utraty zatrudnienia. 

Dlatego szko y tak si  broni  przed wpuszczeniem wolontariuszy w swoje progi. Jest to 

jednak kolejny dowód na to, e ta ustawa by a konieczna. Dopiero jasny zapis w tej sprawie 

otwiera mo liwo  przyjmowania wolontariuszy do urz dów, bo wcze niej – cho  mo liwo

taka teoretycznie istnia a – nie by a traktowana zbyt powa nie. Gdy w Stowarzyszeniu 

Klon/Jawor badali my, jak zmienia si  stosunek spo ecze stwa do UDPP, to najwi kszy

post p (je li chodzi o popraw  ocen) zauwa y  mo na w a nie w kwestii wolontariatu. To 

w a nie w tej dziedzinie dostrzegane s  pozytywne skutki ustawy. Nale y jednak pami ta , e

UDPP powsta a w celu obrony praw wolontariuszy, a nie organizacji, bo organizacje s  tu 

silniejsz  stron . A z kolei obrona praw wolontariuszy dokonuje si  za cen

instytucjonalizacji wolontariatu. Mówimy jednak o wolontariuszach w rozumieniu tej ustawy, 
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przecie  nikt nikomu nie zabrania spontanicznego pomagania. Problemy zaczynaj  si  na 

ogó  wówczas, gdy chodzi o co  wi cej ni  okazjonalna pomoc i st d wynikaj  przepisy 

UDPP.

EKSPERT 2 

Z mojej perspektywy przepisy o wolontariacie wydaj  si  bardzo cenne, bo umo liwiaj  w 

praktyce pojawianie si  wolontariuszy w urz dach. Oczywi cie wcze niej by o to mo liwie na 

podstawie innych przepisów, ale budzi o l k, zw aszcza w kontek cie inspekcji pracy. Ta 

ustawa równie  broni nas, pracodawców, bo dzi ki niej, podpisuj c porozumienie, mo na

mie  pewno , e kto , kto wykona  jakie  zadanie woluntarystycznie, nie b dzie si  domaga

za nie rekompensaty. A tak przecie  bywa o. Podpisywali my zlecenia bez wynagrodzenia i 

rozmaicie kluczyli my, aby unikn  wyp aty tego wynagrodzenia, a teraz sytuacja jest jasna. 

Pewne zapisy (np dotycz ce ubezpieczenia czy wysy ania wolontariuszy za granic )

rzeczywi cie budz  w tpliwo ci, ale mam poczucie, e zalety tej cz ci ustawy zdecydowanie 

przewa aj  nad wadami.  

Pytanie 6 

PROWADZ CY: W UDPP zapisane zosta y zasady pomocniczo ci, suwerenno ci

stron, jawno ci, partnerstwa, uczciwej konkurencji, co samo przez 

si  ma charakter deklaracyjny i edukacyjny. Które z tym zasad s

przez ustaw  realnie operacjonalizowane, poprzez wprowadzenie 

konkretnych mechanizmów urzeczywistnienia, a którym takiej 

operacjonalizacji brakuje? 

EKSPERT 4

Wszystkie zasady s  deklaratywne, co nie zmienia faktu, e bardzo dobrze, e si  znalaz y w 

ustawie.

EKSPERT 1

Zgadzam si . Nawet zasada jawno ci jest deklaratywna, cho  w Ustawie o finansach 

publicznych zosta a ona zoperacjonalizowana. 
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EKSPERT 9 

Moim zdaniem zasada jawno ci jest w tej ustawie zoperacjonalizowana. Samorz d ma 

przecie  obowi zek informowania, ile pieni dzy przeznacza na poszczególne zadania oraz 

przeprowadzenia otwartych konkursów na realizacj  tych zada  i stworzenia przejrzystych 

kryteriów wyboru ofert. Natomiast zasady partnerstwa i pomocniczo ci pozostaj

deklaracjami. To samo dotyczy zasad efektywno ci i konkurencyjno ci, cho by dlatego, e

samorz dy nie formu uj  jasno zada , a w konsekwencji nap ywaj ce oferty nie s

porównywalne.

EKSPERT 7 

Problemem jest na pewno brak standardów koniecznych, by porównywa  oferty. Bez nich 

samorz dom trudno jest ocenia  oferty i realne mo liwo ci ich realizacji przez organizacje. 

EKSPERT 10 

Trzeba odró ni  ducha ustawy od proponowanych przez ni  narz dzi. W swoim czasie 

zastanawiali my si , czy wpisywanie aksjologii do ustawy w ogóle ma sens. Ja uwa am, e

ma. Zw aszcza w sytuacji sporu pomocne mo e by  odwo anie si  do warto ci, które 

prze wieca y UDPP. Nie wywodzi bym przy tym niepowodze  w realizacji tych zasad z 

nadmiernej „mi kko ci” zapisów. Wszystkie mechanizmy umo liwiaj ce praktykowanie tych 

zasad s  w tej ustawie zawarte. Teraz wiele zale y od tego, w jakim stopniu chcemy je 

wykorzystywa , jak dalece s  one wa ne dla nas i naszych partnerów. 

EKSPERT 8 

Dla mnie wszystkie zasady zawarte w UDPP s  deklaratywne. Gdy mówi si , e wspó praca 

„mo e si  odbywa ” i do tego „w szczególno ci”, to znaczy, e wcale nie musi. Z moich 

do wiadcze  wynika, e nawet sektor pozarz dowy nie traktuje tych zasad zbyt powa nie.

Nie wiem oczywi cie, czy mo na nakaza  respektowanie ducha ustawy. To samo pytanie 

mo na zada  w odniesieniu do zasady pomocniczo ci, która jest wprawdzie zapisana w 

konstytucji, ale rzadko tam dostrzegana. 

EKSPERT 5

Ustawa z za o enia jest aktem normatywnym. Jej realizacja jest odr bnym zagadnieniem. 

Je li chodzi o t  konkretnie ustaw , sadz , e zasada suwerenno ci i jawno ci zosta y

zinstytucjonalizowane. Mo emy mie  w tpliwo ci co do ró nych podwa aj cych j
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przyczynków, ale zarówno samorz d terytorialny – przestrzegaj c nowego zestawu 

obowi zków – jak i organizacje pozarz dowe wicz  si  w jawno ci. Jest to poprzeczka, do 

której obie strony musz  dorosn .

EKSPERT 2 

Uwa am, e z zasad  suwerenno ci nigdy nie by o k opotu – suwerenno  obu stron by a

zawsze bardzo wyra nie podkre lana. Co do zasady pomocniczo ci, to nie mo na powiedzie

by by a ona do ko ca rozumiana i praktykowana, ale UDPP ma walor edukacyjny, 

u wiadamiaj c wag  tej zasady. Co do jawno ci, ustawa z pewno ci  toruje dost p do 

informacji. O efektywno ci trudno mówi  przy braku standardów, bo bez standardów trudno 

cokolwiek porównywa  i ocenia . Fakultatywno  musi by  problematyczna, skoro z samej 

konstytucji wynika, e samorz dy maj  rang  zupe nie inn  ni  organizacje pozarz dowe.

St d si  bior  p yn ce z samorz dów g osy, e UPP jest prób  narzucenia im wspó pracy z 

partnerem znacznie mniej wiarygodnym ni  one same. 

Podsumowanie dyskusji. 

Najwa niejsze zmiany wywo ane wej ciem w ycie UDPP 

W ród najwa niejszych zmian wywo anych wej ciem w ycie UDPP eksperci wymienili: 

powstanie Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego; 

rejestrowanie organizacji po ytku publicznego; 

powstanie prawnego obowi zku zainteresowania si  w adz publicznych organizacjami 

pozarz dowymi; 

wprowadzenie poj cia zada  publicznych, realizowanych wspólnie przez partnerów 

publicznych i spo ecznych;

zainteresowanie samorz dów rocznymi programami wspó pracy z organizacjami; 

„1%” jako nowe ród o finansowania organizacji pozarz dowych; 

stworzenie mo liwo ci dysponowania przez podatników 1% podatku dochodowego; 

wprowadzenie wolontariatu do placówek publicznych; 

zmuszenie samorz dów do przeprowadzania konkursów na realizacj  zada  publicznych; 

stworzenie p aszczyzny partnerskich kontaktów mi dzy samorz dami i organizacjami 

pozarz dowymi; 
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podniesienie wagi zasady pomocniczo ci i wspó pracy mi dzy samorz dami i 

organizacjami pozarz dowymi; 

stworzenie dla organizacji bod ca do wi kszej profesjonalizacji; 

zebranie w jednym miejscu wielu regulacji okre laj cych miejsce organizacji 

pozarz dowych w przestrzeni prawnej 

Najcz ciej eksperci wskazywali na fakt, i  UDPP podnosi rang  organizacji pozarz dowych

w kontaktach z samorz dem i wymusza na samorz dach zainteresowanie dzia alno ci

prowadzon  przez organizacje. Jednocze nie podkre lali, e zainteresowanie to jest na razie 

niewielkie i samorz dy broni  si  przed – zak adan  w UDPP – zmian  dotychczasowego 

trybu funkcjonowania. Rzadko zapraszaj  organizacje do opracowywania rocznych planów 

wspó pracy lub opracowuj  te plany zbyt pó no i bez koordynacji z procedur  uchwalania 

bud etu. Brakuje równie  standardów umo liwiaj cych porównywanie ofert. W rezultacie 

wspó praca pozostaje wci  w zal ku. Sama procedura konkursowa – która teoretycznie ma 

prze omowe znaczenie dla organizacji zada  publicznych – w praktyce, zdaniem ekspertów, 

jest s abo wykorzystywana, a konkursy organizowane s  w taki sposób, by rodki trafia y do 

dotychczasowych partnerów.

W dyskusji przypomniano, e UDPP nie wywo a a rewolucyjnych zmian w stosunkach 

mi dzy organizacjami i samorz dami, gdy  wymienione w niej mo liwo ci wspó pracy

istnia y ju  wcze niej. Jednocze nie eksperci przywi zywali du  wag  do wyra nego

sformu owania w UDPP zasad tej wspó pracy, gdy , mimo wcze niejszych mo liwo ci, 

zasady te pozostawa y w sferze domniemania i by y do  mgli cie pojmowane, zw aszcza 

przez samorz dy.

Zauwa ono tak e, i  dzi ki UDPP organizacje coraz cz ciej traktuj  w adze samorz dowe

jako partnera, a nie – jak dot d – (ewentualnego) patrona, cho  i po stronie organizacji nie 

wida  prze omu w stosunku do w adz samorz dowych. UDPP stworzy a jednak niew tpliwy

impuls do wi kszej profesjonalizacji sektora non-profit i ma znacz cy walor edukacyjny – 

zarówno wobec organizacji, jak i administracji publicznej. Podkre lano równie  znaczenie 

mechanizmu „1%”, który z jednej strony stanowi nowe ród o dochodu dla organizacji, z 

drugiej – umo liwia podatnikom samodzielne dysponowanie cz ci  nale nego podatku. 
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Niew tpliwy post p, jak wynika o z dyskusji, przynios a UDPP w kwestii wolontariatu, 

realnie u atwiaj c wprowadzanie wolontariuszy do instytucji publicznych.  

Beneficjenci i zagro eni zmianami. Dla kogo nowe regulacje s
najkorzystniejsze, a kto straci  w wyniku wej cia w ycie UDPP?

Najwa niejsi beneficjenci UDPP to, wed ug ekspertów, du e, silne kadrowo organizacje, 

zw aszcza z du ych miast, które realizuj  zadania sfery po ytku publicznego i s  w stanie 

uzyska  status po ytku publicznego. Straci y natomiast organizacje mniejsze, zw aszcza z 

ma ych o rodków, dla których zarówno proces rejestracji jako organizacji po ytku

publicznego, jak równie  przewidziane ustaw  procedury konkursowe s  zbyt trudne. Ustawa 

utrudni a równie  sytuacj  organizacji zajmuj cych si  dzia alno ci  wykraczaj ca poza 

kategori  po ytku publicznego. Organizacje te, jak wynika z dotychczasowych do wiadcze ,

maj  obecnie mniejsze szanse na wspó prac  z samorz dami/ finansowania przez samorz dy,

które mylnie postrzegaj  status po ytku publicznego jako warunek konieczny wspó pracy. 

Trac  równie  w kontaktach z biznesem i innymi sponsorami, którzy równie  cz sto

postrzegaj  status po ytku publicznego jako podstawowe kryterium oceny wiarygodno ci

organizacji.

Bior c pod uwag , e UDPP wprowadzi a nowe ród o finansowania organizacji 

pozarz dowych w postaci „1%” oraz e ród o to jest ograniczone do organizacji po ytku

publicznego, sytuacja organizacji nie maj cych tego statusu staje si  jeszcze trudniejsza. W 

dyskusji zwrócono uwag  na gro b  stopniowego ograniczania przywilejów organizacji 

pozarz dowych do grona organizacji po ytku publicznego. Wskazywano na „wymuszone” i 

szkodliwe zdobywanie statusu po ytku publicznego przez organizacje zbyt ma e, by sprosta

wymogom zwi zanym z tym statusem. 

W dyskusji pojawi a si  tak e opinia, e organizacje, którym uda o si  zdoby  status odnosz

z tego tytu u niewielkie korzy ci w porównaniu z obci eniami zwi zanymi z tym statusem 

(np. w zakresie sprawozdawczo ci). Wi e si  to z kolei z gro b  stopniowego ograniczania 

dotychczasowych przywilejów organizacji pozarz dowych do grona organizacji po ytku

publicznego. 
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Kilkakrotnie pojawi  si  w dyskusji argument, e cho  teoretycznie w wyniku UDPP pozycja 

samorz du uleg a pogorszeniu, bo zosta  zobligowany do przeprowadzania konkursów na 

realizacj  zada  publicznych, to w praktyce konkursy prowadzone s  w taki sposób, aby 

unikn  zmian, a wi c os abienie zarówno pozycji samorz dów, jak i jego dotychczasowych 

partnerów jest iluzoryczne. 

Pojawi a si  tak e opinia, e niew tpliwym beneficjentem UDPP jest rz d, który buduje 

dzi ki niej pozytywny wizerunek i który zyska  partnera do niezb dnych konsultacji 

spo ecznych, w postaci Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego. 

Ocena konstrukcji definicji statusu po ytku publicznego (art. 3 i 4 
UDPP)

Jak wynika z dyskusji, konstrukcja definicji po ytku publicznego budzi wiele w tpliwo ci. 

Nie jest np. jasne, kto mo e si  o taki status ubiega , a przede wszystkim czy status po ytku

publicznego jest dost pny dla jednostek samorz du terytorialnego i dla spó ek. Nie jest tak e

oczywiste rozró nienie mi dzy zadaniem publicznym a zadaniem administracji publicznej 

oraz zadaniem przynosz cym po ytek publiczny, w szeroki rozumieniu tego poj cia. W 

dyskusji pojawi  si  argument, i  spo eczna u yteczno  nie powinna by  na poziomie 

normatywnym wywodzona z katalogu zada  pa stwa – tak jak to si  dzieje w UDPP. 

W tpliwo ci ekspertów wzbudzi o równie  enumeratywne wymienienie zada  po ytku

publicznego w art. 4 UDPP. Doceniaj c edukacyjny walor katalogu, zwracali oni uwag , e

katalog zwalnia niejako samorz dy z samodzielnego my lenia o lokalnych potrzebach. 

Katalog krótszy i mniej dos owny lepiej s u y by – w my l tej argumentacji – tworzeniu w 

samorz dach kultury wspó dzia ania z organizacjami w trosce o rzeczywiste potrzeby danej 

spo eczno ci. Z drugiej strony, konkretne sformu owanie zada  w art. 4 wydaje si  u atwia

podejmowanie decyzji urz dnikom, którzy niech tnie wykraczaj  poza zapisy ustaw i 

nieufnie donosz  si  do swobody interpretacji ogólnych. Zdaniem cz ci ekspertów istnieje 

uzasadniona obawa, e obdarzeni mo liwo ci  szerokiej interpretacji kilku ogólnie 

sformu owanych zapisów w kwestii zada  po ytku publicznego, urz dnicy mieliby znacznie 

wi kszy problem w podejmowaniu wspó pracy z organizacjami. Jak podkre lali dyskutanci, 

do wiadczenie wskazuje, i  zasada domniemania umo liwia a wprawdzie dotychczas 
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niektórym samorz dom skuteczn  wspó prac  z organizacjami, ale z regu y trudno liczy  na 

otwarto  samorz dów w tej mierze. 

aden z ekspertów nie sugerowa  rozszerzania katalogu z artyku u 4, przede wszystkim ze 

wzgl du na to, e inne ustawy (np. Ustawa o finansach publicznych) daj  samorz dom 

mo liwo  wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi w sferach nie wymienionych w  

UDPP.

Ocena regulacji dotycz cych sposobu przekazywania rodków
finansowych

W dyskusji podkre lano, e niedobrze si  sta o, i  wiele zada , które z powodzeniem 

mog yby realizowa  organizacje pozarz dowe (np. w zakresie pomocy spo ecznej) zosta o

wy czonych z UDPP, podczas gdy inne ustawy reguluj ce te sfery (np. Ustawa o pomocy 

spo ecznej) nie przewiduj  tak zaawansowanej wspó pracy mi dzy administracj  publiczn  i 

organizacjami pozarz dowymi.  

Wskazywano równie  na to, e samorz dom trudno jest wyj  poza rozumowanie w 

kategoriach dotychczasowych bud etów. Ustawa cz sto oznacza dla nich przymus 

finansowania organizacji non-profit, a nie mo liwo  zracjonalizowania realizacji 

koniecznych zada . Równie  organizacje nie wydaj  si  zbyt aktywne w docieraniu do 

samorz dów ze swoimi ofertami czy propozycj  dyskusji na temat przewidywanych zada  i 

priorytetów. W rezultacie brakuje dyskusji na temat lokalnych potrzeb i wynikaj cych z tego 

zada . Konkursy organizowane s  zbyt pó no, by organizacje mia y mo liwo

przygotowania odpowiednich ofert, a oferty nap ywaj ce do samorz dów s

nieporównywalne z powodu braku standardów. Konkursy staj  si  wi c cz sto fikcj

obliczon  na dofinansowanie z góry upatrzonych kandydatów. Niewiele wskazuje równie  na 

to, by samorz dy my la y w kategoriach ci g o ci realizowanych zada  – nie wiadomo, czy 

zadania realizowane obecnie s  planowane równie  na przysz o .

Eksperci podkre lali brak jasnego rozró nienia mi dzy praktyk  powierzania i wspierania 

zada . Z jednej strony zadania s  na ogó  tak ci le okre lone, jakby chodzi o o ich zlecanie, z 

drugiej – finansowane s  tylko w cz ci, jak w przypadku wspierania.
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Eksperci dyskutowali nad kwesti  rozlu nienia procedury konkursowej dla mniejszych 

organizacji, w przypadku mniejszych zada  i kwot. Wskazywano na niedostosowanie 

procedur konkursowych do mo liwo ci ma ych organizacji, jednocze nie zwracaj c uwag ,

na ryzyko nieprawid owo ci wynikaj cych z niejawnych kryteriów wyboru danej oferty. 

Dyskutanci byli zgodni co do tego, e rozlu nienie takie mog oby dotyczy  jedynie 

niewielkich kwot – próg powinien by  z pewno ci  ni szy ni  w przypadku zamówie

publicznych (6 tys. euro) – i wymaga oby to wyra nych procedur jawno ciowych oraz np. 

wymogu porównania co najmniej dwóch ofert. 

Kolejn  spraw  poruszan  przez ekspertów by o nierównowa ne traktowanie podmiotów 

publicznych i organizacji pozarz dowych przy zlecaniu zada . Podczas gdy organizacje 

pozarz dowe wykazuj  koszty bud etu zadaniowego, uwzgl dniaj cego wszystkie koszty 

zwi zane z realizacj  danego zadania, jednostki administracji publicznej wykazuj  mocno 

okrojone koszty bud etu klasyfikacyjnego. Uprzywilejowanie samorz du przejawia si

równie  w tym, e jednostki samorz dowe nie maj  obowi zku z o enia oferty na realizacj

danego zadania, co umo liwi oby porównanie kosztów, efektywno ci i spo ecznego zasi gu

danego dzia ania. Równie  wzory umów nie przewiduj  dla organizacji adnych

mechanizmów obrony swoich praw. 

W dyskusji zwracano uwag  na fakt, e w sytuacji du ego bezrobocia samorz dy nie kwapi

si  do zlecania zada  organizacjom, a problem ten jest dodatkowo pog biany przez 

wieloletni nawyk arbitralnego decydowania o sprawach lokalnej spo eczno ci. Organizacje 

cz sto s  postrzegane jako naruszaj ce kompetencje samorz dów, utrudniaj ce im dzia ania i 

zabieraj ce miejsca pracy. 

Jakie realne zmiany przynios a UDPP w kwestii wolontariatu? 

Eksperci zgodzili si , e UDPP realnie otwiera mo liwo ci wprowadzania wolontariuszy do 

jednostek administracji publicznej, co wcze niej – cho  teoretycznie mo liwe – nie by o

praktykowane ze wzgl du na brak jasnych przepisów. Uregulowanie podstawowych kwestii 

zwi zanych z wolontariatem s u y te  pozosta ym pracodawcom, którzy dotychczas unikali 

zatrudnienia wolontariuszy ze wzgl du na ewentualne problemy z Pa stwow  Inspekcj

Pracy. Podczas dyskusji zwrócono uwag , e UDPP z jednej strony nazywa prac
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wolontariusza „ wiadczeniem”, co umo liwia odej cie od traktowania wolontariuszy w 

kategoriach kodeksu pracy, a drugiej strony daje mo liwo  skontrolowania warunków pracy 

wolontariuszy. Ustawa dobrze s u y profesjonalizacji dzia ania wolontariuszy, cho  cz ste s

wci  przypadki nadmiernego wykorzystywania wolontariuszy i zast powania pracy p atnej

bezp atn . Eksperci wskazali tak e na pewne niejasno ci zwi zane z zapisami o 

ubezpieczaniu wolontariuszy, zawieraniu umów, zapewnianiu wolontariuszom diet i 

wysy aniu ich za granic . Zauwa ono tak e, i  wobec niejasno ci i braku do wiadcze  z 

zatrudnianiem wolontariuszy na wi ksz  skal , po dane by oby uczestnictwo instytucji 

zatrudniaj cych wolontariuszy w programach i sieciach u atwiaj cych wymian  informacji.  

Które z zawartych w UDPP zasad (pomocniczo ci, suwerenno ci
stron, jawno ci, partnerstwa, uczciwej konkurencji) s  przez ni
realnie operacjonalizowane? 

Ten punkt dyskusji budzi  w ród ekspertów spore kontrowersje. Cz  z nich twierdzi a, e

wszystkie zasady wymienione w UDPP maj  charakter deklaratywny6, bo brakuje 

mechanizmów, które realnie wymusza yby ich realizacj . Trudno np. mówi  o 

operacjonalizacji zasady uczciwej konkurencji, gdy brak standardów koniecznych, by 

porównywa  oferty oraz jasnych procedur planowania zada  z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Z tego punktu widzenia UDPP mo e budzi  rozczarowanie, bo cho  wspomina zasady 

pomocniczo ci, suwerenno ci stron, jawno ci, partnerstwa, uczciwej konkurencji, nie 

wprowadza rzeczywistych zmian w praktyce ich respektowania.  Dyskutanci podkre lali, e

nie tylko administracja publiczna, ale i same organizacje nie przywi zuj  istotnej wagi do 

teoretycznych zapisów aksjologicznych. Poniewa  samo zapisanie w ustawie ogólnych 

mo liwo ci i warto ci nie gwarantuje ich wdro enia, mo na by kwestionowa  sens takich 

zapisów. Z drugiej strony jednak – tu eksperci byli zgodni – zapisy te odgrywaj  istotn  rol

edukacyjn  i, z tego powodu, dobrze, e si  znalaz y w UDPP. Równie  w sytuacji 

ewentualnych sporów przydatne by  mo e odwo anie do warto ci, które przy wieca y

ustawie.

Zdaniem cz ci ekspertów poszczególne zasady zapisane w UDPP zosta y

zoperacjonalizowane (np. zasada jawno ci, bo samorz d ma obowi zek informowania, ile 

pieni dzy przeznacza na poszczególne zadania, stworzenia otwartych konkursów na realizacj

tych zada  i przejrzystych kryteriów wyboru oferty oraz zasada suwerenno ci stron). 
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Najwa niejsze pozytywne konsekwencje UDPP 

Odpowiadaj c na wy ej wymienione pytania, eksperci podkre lali takie zalety UDPP jak 

uporz dkowanie i zebranie w jednym miejscu przepisów reguluj cych funkcjonowanie 

sektora pozarz dowego. Podkre lano, e UDPP pe ni bardzo wa n  rol  edukacyjn , k ad c

nacisk na wag  wspó pracy mi dzy administracj  publiczn  i partnerami spo ecznymi oraz 

ukazuj c zró nicowane mo liwo ci takiej wspó pracy. Tym samym UDPP zdecydowanie 

przyczyni a si  do podniesienia rangi organizacji pozarz dowych w kontaktach z 

samorz dem. Nawet je li pewne mo liwo ci wcze niej istnia y, ustawa je werbalizuje, co jest 

ogromnie wa ne, bo, jak wskazuj  dotychczasowe do wiadczenia, zasada domniemania nie 

wystarcza do realnej wspó pracy z samorz dami na du  skal . Dotyczy to nie tylko zasad 

wspó pracy, ale równie  wolontariatu, który wprawdzie by  mo liwy i przed wej ciem w 

ycie ustawy, ale niech tnie stosowany, zw aszcza w instytucjach publicznych, m.in. ze 

wzgl du na l k przed inspekcj  pracy. Eksperci zgadzali si , e cho  ustawa nie rozwi zuje w 

pe ni problemów wi cych si  ze wspó prac  mi dzy podmiotami publicznymi i 

pozarz dowymi, „ustawia poprzeczk , do której obie strony musz  dorosn ” oraz „jest dobr

podstaw  do wspólnego z administracj  publiczn  dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnych”, 

nawet je li w adze samorz dowe maj  na razie problemy z realizacj  g ównego celu UDPP, 

tzn. sprawnej wspó pracy z organizacjami, to zosta y „zmuszone do zainteresowania si  tym 

problemem”. Podobnie, cho  eksperci maj  zastrze enia do praktyki w tej dziedzinie, 

pozytywnie oceniaj  fakt zobowi zania samorz dów do przeprowadzania konkursów i 

wprowadzenia, zarazem, wa nego elementu kontroli dzia a  samorz dów. Jak podkre lano w 

dyskusji, UDPP stworzy a bodziec do udoskonalenia funkcjonowania zarówno samorz dów,

jak i organizacji pozarz dowych, które dzi ki nowym regulacjom zyska y motywacje do 

wi kszej profesjonalizacji prowadzonych dzia a . Eksperci wspominali o korzy ciach z 

wprowadzenia mechanizmu „1%”, kwestii tej jednak nie po wi cono w dyskusji zbyt wiele 

uwagi.

Najwa niejsze problemy zwi zane z realizacj  ustawy o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie 

W ród problemów zwi zanych z wdra aniem UDPP, eksperci wymieniali przede wszystkim 

niedostateczn  operacjonalizacj  zapisanych w niej zasad. Wprawdzie ustawa otwiera nowe 
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mo liwo ci wspó pracy mi dzy samorz dami i organizacjami pozarz dowymi, ale nie 

wymusza jej. Samorz dy wiedz , e musz  przygotowywa  roczne plany wspó pracy z 

organizacjami, ale przygotowuj  je bez udzia u organizacji i bez zwi zku z procedur

uchwalania bud etu. Ustawa nie zmusi a samorz dów do my lenia w kategorii ci g o ci

zada  czy bud etu zadaniowego, co jest niezb dnym warunkiem realnej wspó pracy. 

Wprawdzie przy zlecaniu zada  wprowadzono procedur  konkursow , ale nie mo e ona by

skuteczna, bo brakuje standardów realizacji tych zada . W rezultacie organizacje, nie znaj c

zada  wcze niej przewidzianych przez samorz d, nie s  w stanie przygotowa  odpowiednich 

ofert, z kolei samorz dy, nie dysponuj c uzgodnionymi wcze niej standardami, nie mog  w 

sposób wiarygodny porównywa  otrzymanych ofert. Konkursy staj  si  fikcj , a pieni dze

trafiaj  do z góry upatrzonych kandydatów – najcz ciej dotychczasowych partnerów.  

Jak podkre lali eksperci, skuteczna realizacja UDPP wymaga aby dialogu spo ecznego,

obejmuj cego nie tylko samorz dy i organizacje, ale tak e samych obywateli. Tymczasem do 

dialogu takiego nie kwapi  si  ani samorz dy – które broni  swojej dotychczasowej pozycji i 

trybu funkcjonowania, ani organizacje – które przyzwyczai y si  do zale no ci od 

samorz dów i dotychczasowego systemu uk adów. Samorz dy nie potrzebuj  tego dialogu, 

bo czuj  si  „namaszczone” z racji demokratycznych wyborów, organizacje za  czuj  si

prawdziwymi reprezentantami inicjatyw obywatelskich. W dyskusji zwrócono uwag  na fakt, 

e same organizacje cz sto przyczyniaj  si  do petryfikacji dotychczasowych uk adów,

walcz c raczej o swoje jednostkowe interesy (lobbing) ni  przejrzysto  systemu wspó pracy

na rzecz lokalnej spo eczno ci. W rezultacie obie strony zapominaj  o potrzebie konsultacji z 

obywatelami. Tej nieprawid owej kultury wspó dzia ania, a raczej jego braku, ustawa – jak 

podkre lali eksperci – na razie nie zmieni a, a by  mo e w ogóle nie mo e zmieni .

Samorz dy musz  nauczy  si  my lenia w kategoriach potrzeb swojej spo eczno ci i bud etu 

zadaniowego, a organizacje musz  poskromi  swój egocentryzm i poczucie g bokiej

zale no ci od samorz dów oraz aktywnie poszukiwa  nowych form debaty  i wspó pracy.

UDPP pozostawia wiele niejasno ci dotycz cych podmiotów, które mog  si  stara  o status 

po ytku publicznego – odnosi si  to przede wszystkim do spó ek prawa handlowego oraz 

jednostek samorz du terytorialnego. Nie jest tak e jasne, w jaki sposób samorz dy powinny 

traktowa  katalog zada  publicznych wymieniowy w art. 4 UDPP – cho  teoretycznie mog

one wspó pracowa  z organizacjami tak e w zakresie innych, nie wymienionych tu zada ,

jest prawdopodobne, e samorz dy w praktyce nie b d  wykracza  poza zapisy UDPP. 
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W tpliwo ci wi  si  tak e z rozumieniem kategorii po ytku publicznego i faktycznego 

wy czenia z niej pomocy spo ecznej, czy ochrony zdrowia. Dziedziny te uznano za lex

specialis i s  one regulowane odr bnymi ustawami, nie przewiduj cymi tak zaawansowanych 

form wspó pracy samorz dów z organizacjami pozarz dowymi, cho  w tych w a nie

dziedzinach rola partnerów spo ecznych jest szczególnie du a. Kolejne problemy zwi zane z 

UDPP dotycz  organizacji nie maj cych statusu po ytku publicznego i ich s abszej pozycji w 

kontaktach z samorz dem, biznesem i darczy cami indywidualnymi. W ustawie zabrak o te

propozycji wspierania mniejszych organizacji, które nie s  w stanie sprosta  przyj tym

procedurom konkursowym.  

W tpliwo ci budz  równie  mechanizmy nadzoru nad sposobem wydatkowania pieni dzy 

publicznych powierzanych organizacjom po ytku publicznego w ramach „1%” – kryteria, 

które musz , wed ug UDPP, spe nia  te organizacje nie wydaj  si  gwarantowa

prawid owego wydatkowania rodków. Równie  Departament Po ytku Publicznego nie 

wydaje si  skutecznym organem kontroli w tym zakresie. 

Obawy w rodowisku pozarz dowym budzi tak e przysz o  przywilejów 

podatkowych organizacji. Wprawdzie UDPP zachowuje je w dotychczasowej postaci, 

uprzywilejowuj c organizacje po ytku publicznego jedynie w zakresie „1%”, ale 

jednocze nie organizuje my lenie o sektorze non-profit wokó  poj cia po ytku publicznego, 

co w dalszej konsekwencji grozi ograniczeniem przywilejów organizacji nie maj cych tego 

statusu – propozycje takie s  zreszt  wysuwane przez Ministerstwo Finansów.  

Rekomendacje

Z przeprowadzonej dyskusji wynikaj  nast puj ce rekomendacje: 

Stworzenie skutecznego mechanizmu wspierania organizacji nie maj cych statusu 

organizacji po ytku publicznego (np. organizacji ma ych lub zajmuj cych si  innymi 

typami dzia alno ci).  

Wspieranie dialogu obywatelskiego, z uwzgl dnieniem g osu w adz samorz dowych,

organizacji pozarz dowych oraz samych obywateli. 

Wyja nienie w tpliwo ci zwi zanych z tym, jakie podmioty mog  si  ubiega  o status 

po ytku publicznego; 
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Powo anie komisji opiniuj cej. Eksperci ró nili si  w opiniach, czy w komisji interesy 

organizacji spo ecznych powinny by  chronione bezpo rednio przez ich przedstawicieli, 

czy te  przez niezale nych ekspertów. Pierwszy wariant zapewnia by lepsze 

zrozumienie specyfiki funkcjonowania organizacji i skuteczniejsz  ich reprezentacj ,

gro c jednak wyra nym konfliktem interesu (nawet je li przedstawiciel danej 

organizacji nie opiniowa by wniosków w asnej organizacji, opiniowa by wnioski jej 

konkurentów). Wariant drugi, polegaj cy na wprowadzeniu do komisji niezale nych

ekspertów, rozwi zywa by problem konfliktu interesów, oznacza by jednak ryzyko, i  w 

komisji opiniuj cej zabraknie g osów rzeczywistych znawców rodowiska

pozarz dowego. 


