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REKOMENDACJE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych z wykorzystaniem  instrumentów finansowych 
 

Kraków, 5 listopada 2015 r.  

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  

– „konstytucja III sektora” 

1. Definicja legalna organizacji pozarządowej. 

2. Pojęcie działalności pożytku publicznego oraz zakres jej 
prowadzenia. 

3. Ramy prawne współpracy organów administracji publicznej  
z organizacjami pozarządowymi – formy i mechanizmy 
współpracy. 

4. Status OPP. 

5. Nadzór MPiPS nad OPP. 

6. Wolontariat. 
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Zasady współpracy sektora publicznego  
i pozarządowego 

Art. 5 ustawy  
„organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań 
publicznych (...) we współpracy z organizacjami pozarządowymi (...).  
 
Zasady współpracy:  
- pomocniczości,  
- suwerenności stron,  
- partnerstwa,  
- efektywności,  
- uczciwej konkurencji,   
- jawności. 
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Mechanizmy współpracy finansowej 

- tryb otwartego konkursu ofert, 
- umowy wieloletnie, 
- dotacja inwestycyjna, 
- regranting, 
- tryb małych dotacji, 
- wykonywanie inicjatywy lokalnej, 
- udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom, 
- budżet partycypacyjny, 
- inne (tryb zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne,  

tryb wynikający z uchwały JST zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych). 
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Inne narzędzia usprawniające współpracę 
finansową 

- urzędnik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami (pełnomocnik), 
- specjalnie utworzona zakładka na stronie internetowej urzędu 

dedykowana organizacjom pozarządowym, 
- publikacje, newsletter (np. miesięczny bądź kwartalny) skierowany do 

organizacji z danej gminy, powiatu, regionu,  
- zestawienia najczęściej popełnianych błędów w procesie aplikowania  

o dotację, 
- przygotowanie jasnych i jednolitych dla wszystkich wydziałów, 

departamentów danego urzędu współpracującego z organizacjami, 
zasad dotyczących otwartych konkursów ofert oraz trybów 
pozakonkursowych, 

- udostępnianie zasobów gminy (sprzętu, lokali) i jej narzędzi 
promocyjnych. 
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Dziękuję za uwagę 

 
Jan Karpowicz 

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych 

Departament Pożytku Publicznego w MPiPS 
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