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Współpraca administracji zespolonej na szczeblu powiatu  z podmiotami 
działającymi w sferze poŜytku publicznego 

Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę do 65 miast na prawach powiatu oraz 

314 powiatów z prośbą o przekazanie kwestionariuszy do znajdujących się na ich terenie 

odpowiednich organów administracji zespolonej w powiatach1. Miasta na prawach powiatu 

oraz powiaty wypełniały zbiorczy formularz za wszystkie instytucje administracji 

zespolonej w danym powiecie. 

Spośród 379 miast na prawach powiatu oraz powiatów, odpowiedzi na temat organów 

administracji zespolonej w powiatach udzieliły 284 podmioty (74,93%). Największy 

procent odpowiedzi uzyskano z województwa kujawsko-pomorskiego (100%), lubuskiego 

(92,86%), opolskiego (83,3%) i podlaskiego (88,24%). Natomiast najmniejszy procent 

ankiet nadesłały urzędy z regionu małopolskiego (59,09%). 

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

organów administracji zespolonej w powiatach (185) współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi, co stanowiło 65,1% ogółu tych jednostek. Wśród zbadanych instytucji 

59,5% współdziałało z sektorem tylko pozafinansowo, 5,6% – finansowo i pozafinansowo, 

a 34,9% nie wykazało Ŝadnej współpracy. Największy procent urzędów, które 

współdziałały w sposób finansowy i pozafinansowy z sektorem pozarządowym znalazł się 

na terenie województwa pomorskiego (13,3%), świętokrzyskiego (11,1%) i łódzkiego 

(10,5%). Natomiast w regionie kujawsko-pomorskim odnotowano najmniej takich 

urzędów (4,3%). 

Wśród zbadanych urzędów administracji zespolonej w powiatach największy procent 

instytucji współdziałających w jakikolwiek sposób2 z organizacjami pozarządowymi 

wystąpił na terenie województwa podlaskiego (86,7%), łódzkiego (84,2%) oraz 

świętokrzyskiego (77,8%). Natomiast najmniej zbadanych organów, które współpracowały 

w jakikolwiek sposób z sektorem, odnotowano w regionie opolskim (37,5%) i 

małopolskim (38,5%).  

                                                 
1 Zespoleniu na szczeblu powiatowym podlegają następujące słuŜby, inspekcje i straŜe: komendy powiatowe 
Policji, kierowane przez komendantów; komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej, kierowane przez 
komendantów; powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, kierowane przez powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego; powiatowe inspektoraty weterynarii, kierowane przez powiatowych inspektorów 
weterynaryjnych oraz powiatowe urzędy pracy, kierowane przez kierownika urzędu pracy. 
2 Zsumowano odpowiedzi organów administracji zespolonej w powiatach w trzech kategoriach: współpraca 
tylko finansowa, współpraca tylko pozafinansowa oraz współpraca finansowa i pozafinansowa. 
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Mapa 1 Procent miast na prawach powiatu oraz powiatów, które nadesłały 
informacj ę o współpracy organów administracji zespolonej w powiecie z sektorem 

pozarządowym w 2007 r. 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Mapa 2 Procent miast na prawach powiatu oraz powiatów, w których organy 
administracji zespolonej w powiecie współpracowały finansowo i pozafinansowo z 

sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Mapa 3 Procent miast na prawach powiatu oraz powiatów, w których organy 
administracji zespolonej w powiecie współpracowały w jakikolwiek sposób z 

sektorem pozarządowym  
w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

1. Współpraca finansowa 

Na współpracę finansową administracji publicznej z sektorem pozarządowym składa się 

zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku zastosowania zasad otwartego konkursu 

ofert oraz innych trybów.  

W 2007 r. tylko na terenie 16 miast na prawach powiatu oraz powiatów (5,6%) instytucje 

administracji zespolonej współpracowały finansowo z podmiotami trzeciego sektora. 

Badane organy administracji zespolonej w powiatach bez względu na tryb zlecania 

realizacji zadań publicznych oraz formę (powierzanie lub wspieranie) otrzymały 176 ofert 

od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 198 umów (w tym 

12 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 4 526 862,62 zł (w 

tym 105 425,56 zł ze środków UE).  
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Wśród miast na prawach powiatu oraz powiatów, na terenie których urzędy administracji 

zespolonej współpracowały finansowo z sektorem pozarządowym, w 2007 r. tylko na 

terenie 1 z nich (6,3%) zlecano zadania w trybie otwartego konkursu ofert w rozumieniu 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W tym trybie wpłynęło do 

zespolonej administracji w powiatach 39 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z nimi 30 umów, a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

185 234,00 zł. 

Jednocześnie wśród miast na prawach powiatu oraz powiatów, na terenie których urzędy 

administracji zespolonej współpracowały finansowo z sektorem pozarządowym, w 2007 r. 

na terenie 15 z nich (93,8%) zlecano realizację zadań w innych trybach niŜ otwarty 

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

W tej formie badane jednostki otrzymały 137 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Podpisano z tymi podmiotami 168 umów3 (w tym 12 umów wieloletnich), 

a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 4 341 628,62 zł (w tym 105 425,56 zł ze 

środków UE). 

 

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

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe przez organy administracji zespolonej powiatach 

zmalała aŜ o 79,1%. Jednocześnie w 2007 r. zawarto z podmiotami sektora pozarządowego 

aŜ o 85,3% mniej umów niŜ w roku poprzednim. 

Badane urzędy wydatkowały w 2007 r. aŜ o 45,7% mniej środków na podmioty sektora 

pozarządowego w wyniku zastosowania innych trybów i aŜ o 98,6% mniej pieniędzy w 

ramach procedury otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. 

                                                 
3 Liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych ofert w wyniku zastosowania innych trybów niŜ otwarty 
konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre 
organy administracji zespolonej w powiatach przeprowadziły procedury na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  
w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Tabela 1. Współpraca finansowa administracji zespolonej w powiecie z sektorem pozarządowym w latach 2006-2007 r.4 

liczba
ofert 96 0 1 333 39 1 429 39

liczba
umów 60 0 853 30 913 30

wysoko ść
środków 1 025 200,00 0,00 12 596 194,11 185 234,00 13 621 394,11 185 234,00

liczba
ofert 106 206 312 137

liczba
umów 100 337 437 168

wysoko ść
środków 617 289,38 7 377 491,91 7 994 781,29 4 341 628,62

liczba
ofert 202 1 539 1 741 176
liczba
umów 160 1 190 1 350 198

wysoko ść
środków 1 642 489,38 19 973 686,02 21 616 175,40 4 526 862,62
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Źródło: opracowanie własne.

                                                 
4 Porównanie współpracy finansowej administracji zespolonej w powiecie z sektorem pozarządowym w latach 2006-2007 znajduje się w Aneksie nr 8, Tabele porównawcze 
dotyczące współpracy administracji zespolonej w powiecie z podmiotami trzeciego sektora w latach 2006-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

W 2007 r. organy administracji zespolonej w powiatach nie zlecały organizacjom 

pozarządowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotom 

kościelnym i wyznaniowym realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie 

powierzania.  

• Wspieranie 

W 2007 r. tylko jednostki administracji zespolonej w powiatach z województwa 

wielkopolskiego otrzymały 39 ofert od organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń 

jednostek samorządu w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych. Zawarto z tymi organizacjami łącznie 30 umów, a wysokość 

przekazanych środków wyniosła  185 234,00 zł. 

W 2007 r. organy administracji zespolonej w powiatach z województwa wielkopolskiego 

przeprowadziły 1 otwarty konkurs ofert, w którym wzięły udział organizacje 

pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  
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Tabela 2. Współpraca finansowa administracji zespolonej w powiecie z sektorem pozarządowym – otwarty konkurs ofert w 2007 r. 

liczba
ofert 0 0 0 39 0 39 39
liczba
umów 0 0 0 30 0 30 30
w tym umowy 
wieloletnie 0 0 0 0 0 0 0
wysoko ść
środków 0,00 0,00 0,00 185 234,00 0,00 185 234,00 185 234,00 
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Źródło: opracowanie własne.
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b) Inne tryby zlecania zadań publicznych 

Ogółem, w 2007 r., w ramach zastosowania innych trybów na realizację zadań publicznych 

wpłynęło do urzędów administracji zespolonej w powiatach wpłynęło 137 ofert od 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Podpisano z tymi podmiotami 168 umów5 (w 

tym 12 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 4 341 628,62 

zł (w tym 105 425,56 zł ze środków UE). 

Liczba ofert 

Najwięcej spośród 137 projektów zgłoszono w województwie mazowieckim (60), 

natomiast najmniej w regionie lubelskim i świętokrzyskim (po 1). 

Mapa 4. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe organom 

administracji zespolonej w powiecie w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
5 Liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych ofert w wyniku zastosowania innych trybów niŜ otwarty 
konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre 
organy administracji zespolonej w powiatach przeprowadziły procedury na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  
w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Liczba umów 

Najwięcej z 168 podpisanych umów zawarto z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i 

wyznaniowymi w regionie mazowieckim (49) i łódzkim (41). Najmniej umów odnotowano 

w województwie lubelskim i świętokrzyskim (po 1). 

Mapa 5. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji zespolonej w powiecie w wyniku zastosowania 
innych trybów w 2007 r.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów odnotowano 12 wieloletnich. Zawarto je w województwie: 

kujawsko-pomorskim (8), pomorskim (3) oraz łódzkim (1). 

Wysokość wydatkowanych środków 

Przeciętnie organy administracji zespolonej w powiatach wydały po 15 287,42 zł na 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

                                                 
6 Liczba zawartych umów w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i podlaskim 
jest większa od złoŜonych ofert w wyniku zastosowania innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w 
rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre organy 
administracji zespolonej w powiatach w tych regionach przeprowadziły procedury innych trybów na koniec 
2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki 
z budŜetu na 2007 r. 
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podmioty kościelne i wyznaniowe. Najwięcej środków wydatkowano w organach 

administracji zespolonej w powiatach na terenie województwa wielkopolskiego 

(2 262 926,00 zł), a najmniej w regionie świętokrzyskim (400,00 zł). 

Wśród wydatkowanych środków znalazły się pieniądze ze środków Unii Europejskiej. 

Miało to miejsce w województwie warmińsko-mazurskim (94 681,56 zł) i podlaskim 

(10 744,00 zł). 

Mapa 6. Wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe przez administrację zespoloną w powiecie w wyniku zastosowania 
innych trybów w 2007 r. (w zł) 

 

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

liczba
ofert 0 39 39 0 0 0 39
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umów 0 30 30 0 0 0 30
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Źródło: opracowanie własne.
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Zrywanie bądź uniewaŜnianie umów 

W 2007 r. Ŝaden organ administracji zespolonej w powiecie nie zerwał umowy zawartej z 

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. 

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji 

zespolonej w powiatach 

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

zespolonej w powiatach oraz pozostałe nie złoŜyły Ŝadnej oferty w ramach otwartego 

konkursu ofert w formie powierzania i wspierania. Tym samym nie zawarto Ŝadnej umowy 

i nie przekazano środków finansowych. 

Sfery poŜytku publicznego, w których organy administracji zespolonej w powiatach 

najczęściej zlecały realizację zadań publicznych  

W 2007 r. jednostki administracji zespolonej w powiatach przekazały i wydatkowały 

środki na realizację zadań w poniŜej wymienionych sferach poŜytku publicznego7: 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy – 43,8% wskazań, 

• ratownictwo i ochrona ludności – 18,8%, 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 12,5%, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 12,5%, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 6,3%, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6,3%, 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 

6,3%, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 6,3%, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 6,3%, 

• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 6,3%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 

6,3%, 

                                                 
7 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły wskazać 
wszystkie zlecane sfery poŜytku publicznego. 
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• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe – 6,3%. 

Tabela 4, Sfery poŜytku publicznego, w których jednostki administracji zespolonej w 
powiecie najczęściej zlecały realizację zadań publicznych w latach 2006-2007 r.8 

Administracja zespolona w 
powiecie - procent wskaza ń Sfery po Ŝytku publicznego 

2006 2007 

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy 5,7% 43,8% 

ratownictwo i ochrona ludności 28,6% 18,8% 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 51,7% 12,5% 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  

37,1% 12,5% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  45,7% 6,3% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 45,7% 6,3% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 28,6% 6,3% 

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

11,4% 6,3% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  

31,4% 6,3% 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

20% 6,3% 

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

8,6% 6,3% 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

5% 6,3% 

ochrona i promocja zdrowia 42,9% 0% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie  20% 0% 

promocja i organizacja wolontariatu  5,7% 0% 

pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą  

8,6% 0% 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji  

5,7% 0% 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać roŜne formy. Dla potrzeb tego badania zadano organom administracji 

                                                 
8 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły w 2005 r. 
wskazać trzy a w latach 2006-2007 wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały realizację zadań. 
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zespolonej w powiatach pytania dotyczące tych sposobów, które wymienia ustawa o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, 

nie objętych katalogiem ustawy. 

2.1 Ustawowe formy współpracy pozafinansowej9 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości 

W 2007 r. urzędy administracji zespolonej w powiatach nie przekazały prawa do 

uŜytkowania na szczególnych warunkach Ŝadnej nieruchomości będącej własnością Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego organizacjom poŜytku publicznego.  

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

W 2007 r. na terenie 28 miast na prawach powiatu oraz powiatów (9,9%) słuŜby 

administracji zespolonej prowadziły 39 zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym . Najwięcej funkcjonowało ich w województwie dolnośląskim (8), 

warmińsko-mazurskim (6) oraz pomorskim (4). 

Najczęściej wskazywano, Ŝe były to Powiatowe Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Powiatowe Rady Zatrudnienia, oraz Rady Programowe ds. Bezpieczeństwa. 

Tabela 5. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli 
sektora pozarządowego oraz przedstawicieli jednostek administracji zespolonej w 

powiecie w latach 2006-2007 

Rok 
Liczba miast na 

prawach powiatu i 
powiatów 

Liczba zespołów 

2006 43 57 
2007 28 39 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
9 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej administracji zespolonej w powiecie z sektorem 
pozarządowym w latach 2006-2007 znajduje się w Aneksie nr 8, Tabele porównawcze dotyczące współpracy 
administracji zespolonej w powiecie z podmiotami trzeciego sektora w latach 2006-2007. 
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Mapa 7. Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli organów administracji 

zespolonej w powiecie w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

W 2007 r. na terenie 34 miast na prawach powiatu i powiatów (12%) administracja 

zespolona zadeklarowała, iŜ konsultowała z przedstawicielami sektora pozarządowego 

projekty aktów normatywnych i innych dokumentów strategicznych i programowych. 

Łącznie konsultacjom poddano 65 projektów aktów prawnych. 

Najwięcej dokumentów przekazano organizacjom do zaopiniowania w województwie 

wielkopolskim (10), łódzkim (9) oraz zachodniopomorskim (7). Natomiast najmniej 

projektów konsultowano w regionie dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim (po 1).  

Na terenie 16 miast na prawach powiatu oraz powiatów (47,1%) urzędy administracji 

zespolonej udokumentowały konsultacje społeczne w postaci sprawozdania z ich trybu, 

przebiegu oraz rezultatu.  
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Tabela 6. Konsultacje projektów aktów prawnych i innych dokumentów 
strategicznych i programowych organów administracji zespolonej w powiecie z 

sektorem pozarządowym w latach 2006-2007 

Rok 
Liczba miast na 

prawach powiatu i 
powiatów 

Liczba zespołów 

2006 26 76 
2007 34 65 

Źródło: opracowanie własne. 

Mapa 8. Liczba projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych i 
programowych skonsultowanych przez organy administracji zespolonej w powiecie z 

sektorem pozarządowym w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Konsultacje w 2007 r. prowadzono w róŜnych formach i na róŜne sposoby. Urzędy 

administracji zespolonej w powiatach udostępniały projekty dokumentów10: 

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 64,7% wskazań, 

• udostępniając do wglądu w siedzibie urzędu – 44,1%, 

• wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 35,3%, 

• organizując konferencję konsultacyjną – 26,5%, 

                                                 
10 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły wskazać 
wszystkie formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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• umieszczając na stronie internetowej urzędu – 20,6%, 

• umieszczając dokument w BIP – 17,6%. 

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

 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 7. Formy i sposoby udostępniania projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów strategicznych i programowych w ramach konsultacji społecznych 

przez organy administracji zespolonej w powiecie w latach 2006-200711 

Organy administracji zespolonej 
w powiecie - procent wskaza ń Formy i sposoby udost ępniania 

projektów aktów prawnych 
2006 2007 

spotkanie robocze z interseriuszami 46,2% 64,7% 
do wglądu w siedzibie urzędu 53,8% 44,1% 
poczta tradycyjna i elektroniczna 11,5% 35,3% 
konferencja konsultacyjna 34,6% 26,5% 
strona internetowa 46,2% 20,6% 
BIP 38,5% 17,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
11 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły wskazać 
wszystkie formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

Wzajemne informowanie się organów administracji zespolonej w powiatach i organizacji 

pozarządowych o planowanych działaniach wystąpiło na terenie 125 miast na prawach 

powiatu oraz powiatów (44%). 

2.2. Inne pozafinansowe formy współpracy 

Wśród innych form współpracy pozafinansowej, niŜ wymienione w ustawie o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, urzędów administracji zespolonej w powiatach z 

sektorem pozarządowym, w 2007 r. naleŜy wymienić12: 

••••    współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty – 80,3%, 

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

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 72,3%, 

••••    informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych, np. z funduszy UE – 45,1%, 

••••    konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa – 38,7%, 

••••    uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

urzędu – 37,6%, 

••••    pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 

Internecie – 24,9%, 

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

23,1%, 

••••    współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 20,2%, 

••••    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 14,5%, 

••••    patronat członków kierownictwa urzędu nad działaniami organizacji pozarządowych - 

13,9%, 

••••    współpracę w zakresie opiniowania przedstawianych ofert – 11,6%, 

••••    pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych – 11%, 

••••    tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych – 5,8%, 

••••    współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu urzędu, w zakresie 

dotyczącym obszaru działania organizacji – 4%. 

                                                 
12 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły wskazać 
wszystkie funkcjonujące inne pozafinansowe formy współpracy. 
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Tabela 8. Inne pozafinansowe formy współpracy jednostek administracji zespolonej 
w powiecie z sektorem pozarządowym w latach 2006-200713 

Administracja 
zespolona w 

powiecie - procent 
wskazań 

Inne pozafinansowe formy współpracy 

2006 2007 

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

81,5% 80,3% 

wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna, 
nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom na działalność 
statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, urządzeń na 
potrzeby organizacji 

66% 72,3% 

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

42,6% 45,1% 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  48,1% 38,7% 
uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów urzędu 

40,1% 37,6% 

pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w 
prasie lokalnej i Internecie  

30,2% 24,9% 

promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów 
działających w tym obszarze  

25,9% 23,1% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  25,9% 20,2% 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  19,1% 14,5% 

patronat członków kierownictwa powiatu nad działaniami 
organizacji pozarządowych 

0,0% 13,9% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 15,4% 11,6% 
pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 16% 11% 
tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych 13,6% 5,8% 
współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu 
urzędu, w zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji 

5,6% 4% 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Program współpracy 

W 2007 r. program współpracy funkcjonował w organach administracji zespolonej w 

powiatach na terenie 61  miast na prawach powiatu oraz powiatów (21,5%). Największy 

procent miast na prawach powiatu oraz powiatów, w których urzędy administracji 

zespolonej posiadały ten dokument, przypadł na województwo podkarpackie (42,1%), 

kujawsko-pomorskie (39,1%) oraz łódzkie (36,8%). Natomiast najmniej programów 

współpracy funkcjonowało w regionie świętokrzyskim (11,1%) oraz podlaskim i 

                                                 
13 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiecie mogły w 2005 r. 
wskazać trzy a w latach 2006-2007 wszystkie funkcjonujące inne niŜ wymienione w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie pozafinansowe formy współpracy. 
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pomorskim (po 13,3%). Ponadto, na terenie województwa zachodniopomorskiego nie 

uchwalono Ŝadnego programu współpracy. 

Mapa 9. Procent miast na prawach powiatu oraz powiatów, w których organy 
administracji zespolonej w powiecie posiadały roczny program współpracy z 

sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Kwestie problemowe we współpracy organów administracji zespolonej w powiecie 

z sektorem pozarządowym 

W 2007 r. tylko na terenie 2 miast na prawach powiatu oraz powiatów (0,7%) jednostki 

administracji zespolonej wskazały na kwestie problemowe w zakresie współpracy z 

sektorem pozarządowym w związku z obowiązywaniem ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. Miało to miejsce w regionie opolskim i wielkopolskim. 

Podnoszone przez badane instytucje kwestie dotyczyły braku środków finansowych na 

realizację zadań oraz braku środków finansowych na przeprowadzenie otwartych 

konkursów ofert. 

 

dolno śląskie  

kujawsko-pomorskie  

lubelskie  
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Procent miast na prawach  
 powiatu i powiatów  

36,7 do 42 ,1   (3) 
30,8 do 36 ,7   (2) 
18,1 do 30 ,8   (2) 
11  do 18 ,1   (7) 
0  do 11   (2) 
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5. Wolontariat 

W 2007 r. wolontariusze wykonywali świadczenia w organach administracji zespolonej 

jedynie na terenie 7 miast na prawach powiatu oraz powiatów (2,5%). Organy 

administracji zespolonej w powiatach zawarły 26 porozumień. Wśród nich podpisano 16 

porozumienia na okres co najmniej 30 dni oraz 10 porozumień na okres poniŜej 30 dni. 

Porozumienia z wolontariuszami zawarto w województwie śląskim (17), lubelskim (6), 

opolskim (2) i pomorskim (1). Spośród wszystkich wolontariuszy, z którymi organy 

administracji zespolonej w powiatach podpisały porozumienia, najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku od 26 do 35 lat (57,1%) oraz od 19 do 25 roku Ŝycia (42,9%)14. 

Zdecydowanie największa liczba wolontariuszy posiadała wykształcenie średnie i 

policealne (57,1 %) oraz wyŜsze (57,1 %)15.  

Tabela 9. Porozumienia zawarte z wolontariuszami przez jednostki administracji 
zespolonej w powiecie w latach 2006-2007 

Rok Liczba porozumie ń 
poni Ŝej 30 dni 

Liczba porozumie ń na 
co najmniej 30 dni 

Liczba porozumie ń 
ogółem 

2006 14 62 76 
2007 10 16 26 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
14 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiatach mogły wskazać 
wszystkie przedziały wiekowe wolontariuszy wykonujących u nich świadczenia. 
15 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w powiatach mogły wskazać 
wszystkie poziomy wykształcenia wolontariuszy wykonujących u nich świadczenia. 


