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1.1.1 Współpraca ministerstw z podmiotami działającymi w sferze 
poŜytku publicznego 

Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę do 17 ministerstw oraz do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź uzyskano od 15 ministerstw oraz od Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów1. 

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

ministerstw (11, co stanowi 68,8% ogółu) współpracowała zarówno finansowo jak i 

pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Współpracę o charakterze jedynie 

finansowym prowadziło 6,3% zbadanych instytucji, współdziałanie tylko pozafinansowe 

18,8% urzędów.  Jedno ministerstwo nie wykazało Ŝadnej współpracy. 

W ciągu ostatnich czterech lat2 ponad 60% ministerstw stosowało obie formy 

współdziałania. Pojawiła się równieŜ, ale w niewielkim stopniu, współpraca tylko 

finansowa. Natomiast procent ministerstw, które nie wykazują Ŝadnych kontaktów z 

sektorem pozarządowym, utrzymuje się na tym samym poziomie. 

1. Współpraca finansowa 

Na współpracę finansową administracji publicznej z sektorem pozarządowym składa się 

zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku zastosowania zasad otwartego konkursu 

ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie3 oraz 

innych trybów. W odrębny sposób zlecane są zadania m.in. z zakresu: pomocy społecznej4, 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych5, ochrony 

przeciwpoŜarowej (w zakresie wyposaŜenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej OSP)6, oświaty (w zakresie przekazywania niepublicznym szkołom i 

                                                 
1 Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie otrzymał odpowiedzi od 
Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
2 W latach 2005-2006 uzyskano odpowiedzi od wszystkich ministerstw i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
3 Otwarty konkurs ofert – podstawowy tryb zlecania realizacji zadań publicznych w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty kościelne i wyznaniowe oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Od 6 lipca 2006 r. w 
otwartym konkursie ofert mogą równieŜ startować spółdzielnie socjalne – art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006 Nr 94, poz. 651). 
4 Zastosowanie ma ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm). 
5 Zastosowanie ma ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 419). 
6 Zastosowanie ma ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. 
2002, Nr 147, poz. 1229). 
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przedszkolom dotacji oświatowej)7, zabytków (w zakresie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków)8, 

zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych9, czy teŜ zadania spoza obszarów 

wymienionych w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie10. W 

innych trybach mieszczą się równieŜ środki wydatkowane przez organy administracji 

publicznej z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych11, współfinansowane ze 

środków z funduszy strukturalnych UE12 oraz z innych środków zagranicznych. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym moŜe nastąpić w 

dwóch formach: powierzenia13 wykonania zadania publicznego lub wsparcia14 takiego 

zadania. 

W 2007 r. dominująca liczba ministerstw (12, 75% ogółu) współpracowała finansowo z 

podmiotami trzeciego sektora. Biorąc pod uwagę wszystkie tryby zlecania realizacji zadań 

publicznych badane instytucje otrzymały 10 451 ofert od organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 6 427 umów (w tym 15 umów wieloletnich), 

a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 3 340 764 580,45 zł (w tym 2 937 519,22 

zł ze środków UE).  

Dla porównania w 2006 r. dominująca liczba ministerstw (13, 65% ogółu) współpracowała 

finansowo z podmiotami trzeciego sektora. Biorąc pod uwagę wszystkie tryby zlecania 

realizacji zadań publicznych badane instytucje otrzymały 9 698 ofert od organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 

                                                 
7 Zastosowanie ma ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.). 
8 Zastosowanie ma uchwała jst wydana na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
9 Zastosowanie ma ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92). Od 29 lipca 2007 r. zadania te są 
zlecane trybem otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o poŜytku publicznym. 
10 Zastosowanie ma uchwała jst wydana na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych. 
11 Zastosowanie ma ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2007,  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
12 Zastosowanie ma ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, 
poz. 1658, z późn. zm.) 
13 Powierzanie to jedna z form zlecania zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o poŜytku 
publicznym przez organy administracji publicznej. Polega na udzielaniu dotacji na finansowanie realizacji 
zadań publicznych wykonywanych przez sektor pozarządowy. Powierzanie wykonania zadania oznacza 
przekazanie dotacji w całości (100%) pokrywające wykonanie zadania. 
14 Wspieranie to jedna z form zlecania zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o poŜytku 
publicznym przez organy administracji publicznej. Polega na udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji 
zadań publicznych wykonywanych przez sektor pozarządowy. Wsparcie realizacji zadania oznacza 
częściowe dofinansowanie za pośrednictwem dotacji. 
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kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 4 198 umów, a wysokość 

wydatkowanych środków wyniosła 532 823 739,16 zł.  

Wśród ministerstw współpracujących finansowo z sektorem pozarządowym w 2007 r. 8 

instytucji (50% ogółu) zlecało zadania z wykorzystaniem otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W tym trybie 

wpłynęły do ministerstw 7 984 oferty od organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń 

jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z 

tymi podmiotami 2 932 umowy, a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

269 401 639,82 zł. 

Jednocześnie wśród ministerstw współpracujących finansowo z sektorem pozarządowym 

w 2007 r., większość z nich (7, 58,3%) zlecała realizację zadań z zastosowaniem innych 

trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie. W innych trybach wpłynęło do badanych urzędów 2 467 ofert od 

organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 3 495 umów15 (w 

tym 47 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

3 071 362 940,63 zł (w tym 2 937 519 519,22 zł ze środków UE). 

W porównaniu z poprzednimi latami w 2007 r. wysokość wydatkowanych środków na 

organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i 

podmioty kościelne i wyznaniowe przez ministerstwa wzrosła – w odniesieniu do 2005 r. 

aŜ o 511%, a w odniesieniu do 2006 r. aŜ o 527%. W 2007 r. zawarto z podmiotami 

sektora pozarządowego o ponad 2000 umów więcej niŜ w roku poprzednim. 

Ministerstwa wydały w 2007 r. prawie 19-krotnie więcej środków na podmioty sektora 

pozarządowego w wyniku zastosowania innych trybów. W odniesieniu do 2005 r. 

odnotowano wzrost o 1 435,6%, a w odniesieniu do 2006 r. aŜ o 1 842,6%. Tak ogromna 

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

okresu programowania środków unijnych i chęci wydania wszystkich środków 

otrzymanych z Unii Europejskiej bez konieczności ich zwracania, większej liczby 

zawieranych i zakontraktowanych umów oraz początku Nowej Perspektywy Finansowej 

2007-2013. 

                                                 
15 Liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych ofert, poniewaŜ niektóre ministerstwa przeprowadziły 
procedury innych trybów na koniec 2006 r., a z wyłonionymi w ten sposób podmiotami sektora 
pozarządowego podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 



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

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

DuŜa ilość środków wydatkowanych przez ministerstwa w innych trybach, zaszkodziła 

procedurze otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. W ten sposób badane urzędy przekazały w 2007 r. o 28,1% 

mniej pieniędzy podmiotom trzeciego sektora przy utrzymaniu podobnego poziomu 

podpisanych umów co w latach poprzednich.  
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Tabela 1. Współpraca finansowa ministerstw z sektorem pozarządowym w latach 2005-200716 

liczba
ofert 702 169 204 8 363 6 106 7 780 9 065 6 275 7 984
liczba
umów 180 80 59 2 808 2 529 2 873 2 988 2 609 2 932

wysoko ść
środków 40 416 535,80 16 762 604,60 7 830 808,00 306 347 080,85 357 956 573,66 261 570 731,82 346 763 616,65 374 719 178,26 269 401 539,82 
liczba
ofert 19 122 771 3 301 790 3 423 2 467
liczba
umów 33 26 417 1 563 450 1 589 3 495

wysoko ść
środków

2 894 843,40 18 968 281,00 197 115 485,58 139 136 279,90 200 010 328,98 158 104 560,90 3 071 362 940,63 

liczba
ofert 721 291 9 134 9 407 9 855 9 698 10 451
liczba
umów 213 106 3 225 4 092 3 438 4 198 6 427

wysoko ść
środków 43 311 379,20 35 730 885,60 503 462 566,43 497 092 853,56 546 773 945,63 532 823 739,16 3 340 764 480,45 
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Źródło: opracowanie własne.

                                                 
16 Porównanie współpracy finansowej ministerstw z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 1, Tabele porównawcze dotyczące współpracy 
ministerstw z podmiotami trzeciego sektora w latach 2005-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

W ramach 13 otwartych konkursów ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie wpłynęły do ministerstw 204 oferty od organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Umowy podpisano 

z 59 organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu 

terytorialnego na łączną kwotę 7 830 908,00 zł. 

• Wspieranie 

W formie wspierania ministerstwa otrzymały 7 780 ofert od organizacji pozarządowych 

oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Podpisano z tymi podmiotami 2 873 umowy na łączną kwotę 

261 570 731,82 zł.  

W 2007 r. ogłoszono 36 otwartych konkursów ofert z udziałem organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 7 z udziałem 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych.  

b) Inne tryby zlecania zadań publicznych 

W ramach innych trybach wpłynęło do badanych urzędów 2 467 ofert od organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 

kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 3 495 umów17 (w tym 47 umów 

wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 3 071 362 940,63 zł (w tym 

2 937 519 519,22 zł ze środków UE). 

                                                 
17 Liczba zawartych umów jest większa od złoŜonych ofert, poniewaŜ niektóre ministerstwa przeprowadziły 
procedury innych trybów na koniec 2006 r., a z wyłonionymi w ten sposób podmiotami sektora 
pozarządowego podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Tabela 2. Współpraca finansowa ministerstw z sektorem pozarządowym – otwarty konkurs ofert w 2007 r. 

liczba
ofert 204 0 204 7 555 225 7 780 7 984
liczba
umów 59 0 59 2 780 93 2 873 2 932

w tym umowy 
wieloletnie

0 0 0 0 0 0 0
wysoko ść
środków 7 830 908,00 0,00 7 830 908,00 254 120 235,43 7 450 496,39 261 570 731,82 269 401 639,82 
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Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Współpraca finansowa ministerstw z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

liczba
ofert 204 7 555 7 759 0 225 225 7 984
liczba
umów 59 2 780 2 839 0 93 93 2 932
w tym umowy 
wieloletnie 0 0 0 0 0 0 0
wysokość
środków 7 830 908,00 254 120 235,43 261 951 143,43 0,00 7 450 496,39 7 450 496,39 269 401 639,82 

liczba
ofert 2 467

liczba
umów 3 495

w tym umowy 
wieloletnie 47
wysokość
środków 3 071 362 940,63 

w tym środki UE 2 937 519 519,22 
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Źródło: opracowanie własne.
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Zrywania bądź uniewaŜniania umów 

Większość ministerstw (83,3%) nie zerwało w 2007 r. umów zawartych z organizacjami 

pozarządowymi i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami 

kościelnymi i wyznaniowymi. Tylko w dwóch urzędach uniewaŜniono 15 umów. 

Jako przyczyny zerwania umów ministerstwa podały18: 

• rezygnację podmiotu z realizacji zadania – 100% wskazań, 

• brak wystarczającego poziomu finansowania projektów, np. podmiot nie zdołał 

pozyskać dostatecznych środków finansowych z innych źródeł – 50%, 

• przeszkody natury obiektywnej, np. niewykonalność projektu z powodu zdarzeń 

losowych – 50%, 

• trudności organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem terminu realizacji 

zadania – 50%. 

Tabela 4. Przyczyny zrywania lub uniewaŜniania umów z podmiotami sektora 
pozarządowego przez ministerstwa w latach 2006-200719 

Ministerstwa - 
procent wskaza ń 

Przyczyny zrywania lub uniewa Ŝniania umów 

2006 2007 

rezygnacja podmiotu z realizacji zadania  50% 100% 

brak wystarczającego poziomu finansowania projektu, 
np. podmiot nie zdołał pozyskać dostatecznych środków 
z innych źródeł  

25% 50% 

przeszkody natury obiektywnej, np.: niewykonalność 
projektu z powodu zdarzeń losowych 

50% 50% 

trudności organizacyjne spowodowane niekorzystnym 
wyborem terminu realizacji zadania 

50% 50% 

wykorzystanie dotacji niezgodnie z zawartą umową 25% 0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez ministerstwa 

Według art. 11 ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym do otwartego konkursu ofert mogą 

przystąpić nie tylko wszystkie podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, ale 

takŜe instytucje podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

Oznacza to, Ŝe do rywalizacji o realizację zadań publicznych stawać mogą, na 

                                                 
18 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie zaistniałe przyczyny 
zerwania umów. 
19 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie zaistniałe przyczyny 
zerwania umów. 
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jednakowych zasadach, organizacje pozarządowe oraz jednostki podległe administracji 

publicznej (np. szkoły, biblioteki i inne placówki). 

Ogółem, w 2007 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

wpłynęły do ministerstw jedynie 173 oferty od jednostek podległych i nadzorowanych. 

Podpisano z nimi 173 umowy, a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

173 245 867,32 zł. 

• Powierzanie 

W 2007 r. do ministerstw wpłynęła tylko 1 ofert od jednostki podległej i nadzorowanej, z 

którą zawarto umowę w wysokości 370 787,21 zł. 

• Wspieranie 

W formie wspierania ministerstwa otrzymały 172 oferty od jednostek podległych i 

nadzorowanych. Podpisano z tymi podmiotami 172 umowy na łączną kwotę 

172 875 080,11 zł.  

Sfery poŜytku publicznego, w których ministerstwa najczęściej zlecały realizację 
zadań publicznych  

W 2007 r. ministerstwa najczęściej zlecały zadania w następujących sferach poŜytku 

publicznego20: 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 50% wskazań, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 33,3%, 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 25%, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych – 25%, 

• ochrona i promocja zdrowia – 25%,  

• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy – 25%, 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 

25%, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 25%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym- 
25%, 

                                                 
20 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie sfery poŜytku 
publicznego, w których najczęściej zlecały zadania. 
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• ratownictwo i ochrona ludności- 25%. 

• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe – 25%. 

Tabela 5. Sfery poŜytku publicznego, w których ministerstwa najczęściej zlecały 
realizację zadań publicznych w latach 2005-200721 

Ministerstwa - procent 
wskazań Sfery po Ŝytku publicznego 

2005 2006 2007 
nauka, edukacja, oświata i wychowanie  26,7% 61,5% 50% 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych 20% 30,8% 33,3% 

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

11,8% 7,7% 25% 

działalność na rzecz mniejszości narodowych  6,7% 23,1% 25% 
ochrona i promocja zdrowia 13,3% 15,4% 25% 

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy 

13,3% 7,7% 25% 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości  

13,3% 23,1% 25% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  20% 38,5% 25% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  

0% 15,4% 25% 

ratownictwo i ochrona ludności 0% 15,4% 25% 

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

6,7% 23,1% 25% 

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

20% 30,8% 16,7% 

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

6,7% 30,8% 16,7% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 26,7% 38,5% 8,3% 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać róŜne formy. Dla potrzeb tego opracowania zadano ministerstwom pytania 

dotyczące tych sposobów, które wymienia ustawa o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, nie objętych katalogiem ustawy. 

                                                 
21 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ w 2005 r. ministerstwa mogły wskazać trzy a w latach 2006-
2007 wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały zadania. 
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2.1. Ustawowe formy współpracy pozafinansowej22 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości 

Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości wynika z art. 24 ust. 2 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nim organizacja 

poŜytku publicznego moŜe, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na 

szczególnych warunkach prawo uŜytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Ta forma współpracy była obecna w kontaktach badanych instytucji z sektorem 

pozarządowym tylko raz w 2006 r. W 2007 r. ministerstwa nie przekazały Ŝadnych 

nieruchomości na podstawie wyŜej wskazanych przepisów.  

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

Inną pozafinansową formą współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym 

moŜe być tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego, podmiotów kościelnych i wyznaniowych oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej. Przykładem takiego zespołu moŜe być Rada 

Działalności PoŜytku Publicznego (RDPP), która jest organem opiniodawczo-doradczym i 

pomocniczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

W 2007 r. większość ministerstw (10, 62,5 % ogółu) prowadziła 55 takich zespołów. 

Najczęściej wskazywano, Ŝe były to róŜnego rodzaju zespoły ds. kultury, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zajmujące się ochroną przyrody i środowiska. W 

porównaniu z poprzednimi latami spadła liczba badanych urzędów stosujących ten rodzaj 

współdziałania oraz liczba zespołów przez nie prowadzona. 

Tabela 6. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli 
sektora pozarządowego oraz przedstawicieli ministerstw w latach 2005-2007 

Rok Liczba urz ędów Liczba zespołów  
2005 11 95 
2006 14 93 
2007 10 55 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
22 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej ministerstw z sektorem pozarządowym w 
latach 2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 1, Tabele porównawcze dotyczące współpracy ministerstw z 
podmiotami trzeciego sektora w latach 2004-2007. 
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c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

Kolejna pozafinansowa forma współpracy polega na konsultowaniu z organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami 

kościelnymi i wyznaniowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Organy administracji zobowiązane są, w zakresie przygotowywanych przez siebie aktów 

prawnych, nie tylko poinformować o tym organizacje pozarządowe, ale takŜe umoŜliwi ć 

im wyraŜenie swojej opinii. Konsultowane mogą być nie tylko projekty ustaw i 

rozporządzeń przygotowywane przez ministrów, ale równieŜ akty prawa miejscowego 

uchwalane przez organy samorządu terytorialnego, np. projekty uchwał rad gmin. 

W 2007 r. większość ministerstw (13, 81,3 % ogółu) konsultowała projekty aktów 

normatywnych oraz innych dokumentów strategicznych z przedstawicielami sektora 

pozarządowego. Łącznie poddano konsultacjom 210 projektów aktów normatywnych.  

Tabela 7. Konsultacje projektów aktów prawnych i innych dokumentów 
strategicznych ministerstw z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 

Rok Liczba urz ędów Liczba dokumentów  
2005 17 246 
2006 16 388 
2007 13 210 

Źródło: opracowanie własne. 

W 2007 r. konsultacje prowadzono w róŜnych formach i na róŜny sposób. Ministerstwa 

udostępniały projekty dokumentów23: 

• wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 92,3% wskazań, 

• umieszczając dokument w BIP – 76,9%, 

• umieszczając na stronie internetowej – 53,8%, 

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 46,2%, 

• udostępniając do wglądu w siedzibie ministerstwa – 30,8%, 

• organizując konferencję konsultacyjną – 30,8%, 

• organizując posiedzenia specjalnych komisji – 23,1%. 

Dominująca liczba ministerstw (10, 76,9 %) udokumentowała konsultacje społeczne w 

postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu. W porównaniu z poprzednimi 

                                                 
23 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie formy i sposoby 
prowadzenia konsultacji. 
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latami spadła liczba badanych ministerstw prowadzących konsultacje społeczne oraz liczba 

dokumentów, które stały się przedmiotem uzgodnień z sektorem pozarządowym. 

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

92,3%
76,9%

53,8%

46,2%

30,8%

30,8%

23,1%

poczta tradycyjna i elektroniczna

BIP

strona internetowa

spotkanie robocze z interesariuszami

do wgl ądu w  siedzibie ministerstwa

konferencja konsultacyjna

posiedzenia specjalnych komisji

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 8. Formy i sposoby udostępniania projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów strategicznych w ramach konsultacji społecznych przez ministerstwa w 

latach 2006-200724 

Ministerstwa - 
procent wskaza ń 

Formy i sposoby udost ępniania 
projektów aktów prawnych i innych 

dokumentów strategicznych 2006 2007 
poczta tradycyjna i elektroniczna 81,3% 92,3% 
BIP 100% 76,9% 
strona internetowa 81,3% 53,8% 
spotkanie robocze z interseriuszami 43,8% 46,2% 
do wglądu w siedzibie ministerstwa 37,5% 30,8% 
konferencja konsultacyjna 50% 30,8% 

posiedzenie specjalnych komisji 0,0% 23,1% 
Źródło: opracowanie własne. 

d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

Ustawa o poŜytku publicznym przewiduje, jako jedną z przykładowych form współpracy, 

wzajemne informowanie się administracji publicznej i organizacji pozarządowych o 

planowanych działaniach. Oznacza to, iŜ nie tylko administracja ma obowiązek 

                                                 
24 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie formy i sposoby 
prowadzenia konsultacji. 
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przekazywania informacji organizacjom pozarządowym, ale przepływ informacji powinien 

następować równieŜ w drugą stronę.  

Większość ministerstw (10, 62,5% ogółu) prowadziła taką formę współpracy. W 

porównaniu z poprzednimi latami spadła liczba badanych ministerstw, które współdziałały 

z sektorem pozarządowym w ten sposób. 

2.2. Inne pozafinansowe formy współpracy 

Współpraca pozafinansowa moŜe odbywać się w oparciu o omówione wyŜej formy, moŜe 

jednak odbywać się z wykorzystaniem innych sposobów współdziałania. Dominująca 

liczba ministerstw (14, 87,5% ogółu) wykazała funkcjonowanie innych form współpracy 

pozafinansowej. Wśród nich naleŜy wymienić25: 

• konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa –  85,7% wskazań, 

• informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych, np. z funduszy UE – 85,7 %, 

• patronat Ministra i członków kierownictwa nad działaniami organizacji  

pozarządowych –  78,6%, 

• współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty – 71,4%, 

• współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 57,1%, 

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 57,1%, 

• uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

Ministerstw – 42,9%, 

• współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert – 35,7%, 

• pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych – 21,4%, 

• tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych – 21,4%; 

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

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 28,6%. 

                                                 
25 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie funkcjonujące inne 
pozafinansowe formy współpracy. 
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Tabela 9. Inne pozafinansowe formy współpracy ministerstw z sektorem 
pozarządowym w latach 2005-200726 

Ministerstwa - procent 
wskazań Inne pozafinansowe formy współpracy 

2005 2006 2007 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  22,2% 58,8% 85,7% 

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

38,9% 70,6% 85,7% 

patronat Ministra i członków kierownictwa nad działaniami 
organizacji pozarządowych 

0% 41,2% 78,6% 

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

66,7% 88,2% 71,4% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  18,8% 47,1% 57,1% 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  

0% 29,4% 57,1% 

uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów Ministerstwa 27,8% 47,1% 42,9% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 16,7% 41,2% 35,7% 

pomoc w zkładaniu organizacji pozarządowych 0% 11,8% 21,4% 

tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych 0% 35,3% 21,4% 

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

33,3% 23,5% 28,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Program współpracy 

Ustawa o poŜytku publicznym nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego (a więc radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa) obowiązek 

uchwalania przez nie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Taki program musi posiadać więc kaŜda gmina, powiat i województwo. Przedmiotowy 

program moŜe utworzyć równieŜ organ administracji rządowej. 

Program współpracy dotyczyć powinien róŜnorodnych form współpracy a nie jedynie 

zlecania zadań. Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera 

wskazówek, co do stopnia szczegółowości programu, ale proces jego budowania powinien 

być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego 

oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. 

                                                 
26 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa w 2005 r. mogły wskazać trzy a w latach 2006-
2007 wszystkie funkcjonujące inne pozafinansowe formy współpracy. 
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Pięć podstawowych zasad dotyczących tworzenia programów współpracy 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi to27: 

• program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie 

opp, 

• program współpracy ma charakter obligatoryjny,  

• formalnie program współpracy ma charakter roczny ale powinien być tworzony 

z perspektywą współpracy wieloletniej, 

• sam proces budowania programu współpracy powinien być efektem współpracy 

dwóch podmiotów: właściwej jst oraz organizacji pozarządowych działających na jej 

obszarze, 

• program współpracy dotyczyć powinien róŜnorodnych form współpracy a nie jedynie 

zlecania zadań. 

Mimo braku obowiązku prawnego 4 ministerstwa posiadały w 2007 r. program 

współpracy. Jako powody braku tego dokumentu badane urzędy wskazywały na28: 

••••    brak potrzeby opracowania i funkcjonowania programu – 66,7 % wskazań, 

••••    zadania publiczne są realizowane przez zakup usług na zasadach przepisów innych 

ustaw – 33,3 %, 

••••    dokument nie został przygotowany przez Ministerstwo – 25%, 

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

doraźnie – 25 %, 

••••    brak umocowania prawnego do uchwalenia programu współpracy – 16,7%. 

                                                 
27 Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego im o wolontariacie. Metodologia i zalecenia, Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2004, s. 2 
28 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie powody nie 
funkcjonowania programu współpracy. 
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Tabela 10. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
ministerstwach w latach 2006-200729 

Ministerstwa - 
procent wskaza ń Powody braku programu współpracy 

2006 2007 

brak potrzeby opracowania i funkcjonowania 
programu potrzeba opracowania programu 

94,1% 66,7% 

zadania publiczne są realizowane przez zakup 
usług na zasadach przepisów innych ustaw 

17,6% 33,3% 

dokument nie został przygotowany przez 
Ministerstwo 

41,2% 25% 

zbyt mały zakres współpracy z organizacjami, 
która jest realizowana doraźnie 

41,2% 25% 

brak umocowania prawnego do uchwalenia 
programu współpracy 

23,5% 16,7% 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 2. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
ministerstwach w 2007 r. 

66,7%

33,3%

25,0%

25,0%

16,7%
brak umocowania prawnego

dokument nie został
uchwalony

zbyt mały zakres współpracy z
organizacjami

zadania publiczne s ą

realizowane za pomoc ą innych
ustaw

nie zaistniała potrzeba
opracowania programu

 
Źródło: opracowanie własne. 

4. Kwestie problemowe we współpracy ministerstw z sektorem pozarządowym 

W 2007 r. tylko 2 ministerstwa (12,5%) wskazały na istnienie kwestii problemowych we 

współpracy z sektorem pozarządowym. Podnoszone przez ministerstwa kwestie 

problemowe dotyczyły przede wszystkim zagadnień dotyczących niejasnych zapisów w 

samej ustawie.  

                                                 
29 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie powody nie 
funkcjonowania programu współpracy. 
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5. Wolontariat 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła moŜliwość 

korzystania ze świadczeń wolontariuszy30 m.in. przez organy administracji publicznej (np. 

ministerstwo, urząd wojewódzki, urząd gminy, starostwo powiatowe), jak równieŜ 

jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez 

te organy (np. szpital, muzeum, przedszkole). 

W 2007 r. wolontariusze wykonywali świadczenia na rzecz 5 ministerstw (31,3%). Badane 

urzędy zawarły 87 porozumień z wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni i 95 na 

okres poniŜej 30 dni. Wolontariusze reprezentowali głównie grupy wiekowe od 19 do 25 

roku Ŝycia (100% wskazań) oraz od 26 do 35 roku Ŝycia (60%) i legitymowali się 

wykształceniem średnim i policealnym (100%) oraz wyŜszym (80%)31. 

W ciągu ostatnich lat liczba zawartych przez ministerstwa porozumień z wolontariuszami 

zmieniała się. Najwięcej wolontariuszy odnotowano w 2006 r. (aŜ 880), natomiast 

najmniej w 2005 r. (tylko 15).  

Tabela 11. Porozumienia zawarte z wolontariuszami przez ministerstwa w latach 
2004-2007 

Rok Liczba porozumie ń 
poni Ŝej 30 dni 

Liczba porozumie ń na 
co najmniej 30 dni 

Liczba porozumie ń 
ogółem 

2004 95 26 121 
2005 2 13 15 
2006 303 577 880 
2007 95 87 182 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

                                                 
30 Wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie. Co istotne, wolontariusz nie jest pracownikiem. Wykonywane przez niego 
świadczenia nie są świadczeniem pracy, tylko świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy. 
31 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ ministerstwa mogły wskazać wszystkie przedziały wiekowe 
oraz poziomy wykształcenia wolontariuszy wykonujących u nich świadczenia. 


