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I. CEL I STRUKTURA OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest opisanie wybranych mechanizmów współpracy finansowej 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wybranych krajach Organizacji 

Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECD) i Unii Europejskiej (UE). 

W strukturze opracowania wyróżnione zostały cztery zasadnicze części. W pierwszej 

z nich zarysowano podstawowe mechanizmy tej współpracy. W części drugiej przedstawiono 

kryteria wyboru rozwiązań, które opisano w dalszych częściach publikacji. Opis ten 

sporządzony został w oparciu o jednolitą strukturę. Przedmiotem opisu uczyniono dziesięć 

rozwiązań zaczerpniętych z różnych krajów. W dużym stopniu bazują one na instrumentach 

pochodzących z państw Europy Środkowo-Wschodniej1. W części końcowej sformułowano 

założenia odnoszące się do możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań dla 

wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej polskiej administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jako wykonawcami zadań publicznych. 

Niniejsze opracowanie powstało w ramach zadania nr 1 projektu systemowego 

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”. Projekt ten jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem 

projektu jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 

a partnerami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji 

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

II. ZARYS MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W krajach OECD oraz UE objętych analizą istnieją dwie zasadnicze formy wsparcia 

finansowego organizacji pozarządowych ze środków publicznych. Pierwsza z nich przybiera 

postać bezpośredniego wsparcia finansowego. Jego istotą jest transfer środków z budżetu 

                                                           
1 Dla potrzeb tego opracowania, w przypadków fragmentów dotyczących krajów Europy Środkowej, 
wykorzystano szereg informacji pochodzących z opracowania N. Bullain, R. Toftisova: A Comparative 
Analysis of European Policies and Practices of NGO-Government Cooperation. 
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państwa (np. poprzez administrację rządową, administrację samorządową, 

wyspecjalizowane agencje) do organizacji pozarządowych. Forma druga związana jest 

z pośrednim wsparciem finansowym środkami publicznymi organizacji pozarządowych. Jej 

istotą jest rezygnacja budżetu państwa z części należnych mu dochodów i pozostawienie ich 

w dyspozycji organizacji pozarządowych. Te ostatnie przekazane im środki wykorzystują dla 

osiągania ważnych celów społecznych ze sfery pożytku publicznego. 

 

III. FORMY BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

 

Subsydia 

Ich celem jest ogólne wsparcie działalności organizacji pozarządowych. Ten 

mechanizm jest wykorzystywany zarówno dla wsparcia realizacji określonego projektu, jak 

i służy pokryciu kosztów operacyjnych działania organizacji. Do mechanizmu tego często 

sięga się w sytuacji konieczności wsparcia procesu budowy sektora organizacji 

pozarządowych. Intensywnie z mechanizmu tego korzystano w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej w latach 90. XX wieku. 

 

Granty 

Granty są na ogół wykorzystywane dla wsparcia projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. Projekty wsparte poprzez wykorzystanie tego mechanizmu muszą 

odzwierciedlać cele ważne dla władzy publicznej łożącej środki finansowe na ich realizację. 

Równie często instrument ten wykorzystywany jest dla finansowania kosztów świadczenia 

usług publicznych, których dostarczycielem są organizacje pozarządowe. Mechanizm ten 

znajduje także zastosowanie dla pokrycia operacyjnych kosztów działania organizacji 

pozarządowej. To co odróżnia mechanizm grantowy od mechanizmu subsydium to jego 

konkurencyjna formuła. 

Dotacje mogą trafiać do organizacji pozarządowych bezpośrednio z budżetu państwa 

lub też z funduszy tworzonych ze specyficznych przychodów budżetowych (np. z podatków 

od loterii). Dotacje są wykorzystywane, przede wszystkim, dla wsparcia finansowego tych 



str. 5 

przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które lokują się w sferze 

pożytku publicznego. Sposób dystrybuowania dotacji jest mocno zróżnicowany – zajmują się 

tym bezpośrednio urzędy administracji publicznej lub wyspecjalizowane agencje rządowe. 

Mechanizm ten ma charakter konkurencyjny. 

 

Zamówienia publiczne 

Istotą mechanizmu zamówień publicznych jest zakup przez władze publiczne 

towarów i usług od dostawców spoza sektora publicznego. Mechanizm zamówień 

publicznych oparty jest na kryteriach ceny oraz jakości. Ustawodawcy (tak krajowy, jak 

i unijny) dopuszczają jednak możliwość uwzględnienia w zamówieniach publicznych 

szczególnych kryteriów społecznych i środowiskowych, o ile nie naruszają one swobody 

wyboru. Możliwość ta wiąże się ze stosowaniem tzw. klauzul społecznych i środowiskowych. 

Klauzule te na ogół przybierają dwie formy: po pierwsze odnoszą się do preferencji 

w zakresie zatrudniania do realizacji zamówienia publicznego osób wykluczonych z rynku 

pracy; po drugie – wykonawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych2. Celem 

stosowania klauzul społecznych jest integracja racjonalności ekonomicznej z realizacją 

ważnych celów społecznych, których osiągnięcie w inny sposób byłoby niemożliwe. W myśl 

wspólnotowych dyrektyw klauzule te muszą być postrzegane jako wyjątek od reguły, a ich 

stosowanie przez kraj członkowski nie ma charakteru obligatoryjnego. 

 

Vouchery 

Celem tego mechanizmu jest poszerzenie zakresu wyboru obywateli 

gwarantowanych im przez państwo usług publicznych. Równie istotnym celem jest w tym 

przypadku podniesienie efektywności i jakości tych usług. Stosowanie tego mechanizmu, 

poprzez zakodowany w nim mechanizm konkurowania, umożliwia organizacjom 

pozarządowym konkurowanie z innymi potencjalnymi usługodawcami o prawo do 

świadczenia tych usług. 

 

                                                           
2 Zob. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:251:0035:0038:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0018:20080915:PL:PDF
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IV. POŚREDNIE FORMY WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Działalność pożytku publicznego 

Organizacje pozarządowe spełniające określone kryteria uzyskują status organizacji 

pożytku publicznego, a tym samym dostęp do ulg podatkowych. Mechanizm ten stanowi 

skuteczny sposób pozyskiwania środków dla realizacji celów tych organizacji. Rozwiązanie to 

okazało się bardzo użytecznym mechanizmem w wielu krajach Europy Środkowo-

Wschodniej. 

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe 

Władze publiczne dysponują ważnym instrumentem wsparcia finansowego dla 

organizacji obywatelskich, jaki stanowią ulgi i zwolnienia podatkowe. Z powodu utraty 

dochodów podatkowych, które mogłyby trafić do budżetu państwa, te formy wsparcia są 

postrzegane jako pośrednie. Zwolnienia z podatku od dochodów są często stosowanym 

rozwiązywaniem. Występują w tym zakresie dwa podstawowe mechanizmy. Pierwszy odnosi 

się do statusu organizacji (zwolnienia z podatku od dochodów przysługują jedynie fundacjom 

i stowarzyszeniom). Drugi mechanizm odnosi się do kategorii uzyskiwanych przez nią 

dochodów (np. od osób prawnych, podatku od zysku). 

Skala wsparcia opartego na mechanizmach ulg i zwolnień podatkowych jest mocno 

zróżnicowana w zależności od rozwiązań przyjętych w danym kraju. W katalogu tych 

mechanizmów mieszczą się między innymi częściowe zwolnienia organizacji pozarządowych 

z podatku od zysków (Estonia, Słowenia, Węgry, Słowacja), z podatku VAT (np. Słowacja, 

Czechy, Estonia), z podatku dochodowego, jeśli środki wypracowane jako zysk przeznaczone 

są na realizację celów społecznie użytecznych (np. Słowacja, Polska, Węgry), zwolnienia 

z podatków od dotacji, nieruchomości, ceł (zwolnienia przedmiotowe), opłat sądowych. 

 

Korzystanie z mienia publicznego, bezpłatnie lub przy obniżonych opłatach 

Korzystanie z mienia publicznego, jako forma wsparcia pośredniego, jest szczególnie 

często stosowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rządy pozwalają organizacjom 

pozarządowym na korzystanie z mienia komunalnego dla ich działalności statutowej, w tym 

na przykład z powierzchni biurowych, sal konferencyjnych oraz obiektów sportowych. 
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Zachęty podatkowe dla działalności filantropijnej 

Dla promowania wsparcia finansowego organizacji pozarządowych przez prywatnych 

filantropów wprowadza się zachęty podatkowe adresowane dla tych ostatnich. Przybiera to 

najczęściej postać ulg podatkowych od darowizn na cele charytatywne – darczyńca może 

odliczyć całość lub część darowanych środków finansowych od podstawy opodatkowania, od 

których podatek zostanie obliczony. Ulgi podatkowe mogą być stosowane przez firmy 

i indywidualnych darczyńców. 

 

Mechanizm „1%” 

Istotą mechanizmu „1%” jest możliwość przekazywania przez podatników określonego 

procentu swojego podatku dochodowego na rzecz danej organizacji pozarządowej. 

Mechanizm procentowy został wprowadzony w Europie Środkowej przede wszystkim w celu 

wspierania organizacji nie działających dla zysku (Węgry, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia). 

 

V. KRYTERIA WYBORU ROZWIĄZAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPISU 

Za podstawowe kryteria wyboru rozwiązań, które uczyniono przedmiotem opisu 

przyjęto ich: 

 innowacyjność (w jakim stopniu rozwiązanie cechuje się nowatorstwem w stosunku do 

rozwiązań dominujących); 

 użyteczność (w jakim stopniu rozwiązanie pozwoliło usprawnić współpracę administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi); 

 wiarygodność (w jakim stopniu rozwiązanie zostało pozytywnie, w sposób empiryczny, 

zweryfikowane); 

 przydatność (w jakim stopniu rozwiązanie może zostać wykorzystane w naszym kraju, 

harmonizuje się z realiami naszej kultury organizacyjnej); 

 ekonomiczność (relacja kosztów/nakładów wprowadzenia rozwiązania w stosunku do 

osiągniętych efektów/korzyści); 

 skalę (w jakim stopniu zadania publiczne są realizowane przez organizacje pozarządowe 

poprzez wykorzystanie mechanizmów ich publicznego finansowania). 
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VI. OPIS ROZWIĄZAŃ 

Opis rozwiązań przedstawionych w tej części sporządzony został w oparciu o jednolitą 

strukturę. Składają się na nią: 

 nazwa rozwiązania; 

 charakterystyka rozwiązania (cele, obszar zadań publicznych, sposób wprowadzenia); 

 efekty wprowadzenia rozwiązania; 

 ograniczenia i walory rozwiązania. 

 

Praktyka 1: Bony na korzystanie z usług publicznych 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Eliminacja problemów związanych z administracyjnym wyborem 

świadczeniodawców usług publicznych poprzez wzmocnienie roli obywateli i ich 

wpływu na rynek tychże usług, dzięki umożliwieniu im samodzielnego wyboru 

świadczeniodawcy; wzrost jakości usług publicznych poprzez uruchomienie 

mechanizmu konkurowania świadczeniodawców usług. 

b) Obszar zadań publicznych: Usługi edukacyjne, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 

opieka społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, opieka domowa i inne. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Obywatele uprawnieni przez administrację 

centralną lub samorządową do korzystania z subsydiowanych usług publicznych 

otrzymują bony, które służą jako środki płatnicze za usługi publiczne. Bony te są 

skierowane, w zależności od tego jakich usług dotyczą, bądź do wszystkich obywateli, 

bądź też do wybranych grup społecznych. Proces rozpoczyna się od złożenia przez 

obywatela wniosku o prawo do uzyskania świadczenia (w przypadku gdy przynależy 

on do grupy, której świadczenie przysługuje). Następnie aplikujący uzyskuje bon, 

który określa zakres przysługującego mu uprawnienia. Usługi, do których obywatel 

zyskuje uprawnienie są określane indywidualnie. Bony wydawane są co miesiąc 

i pokrywają miesięczne koszty świadczenia usług. Obywatel ma prawo wyboru 

świadczeniodawcy spośród znajdujących się na liście uprawnionych do świadczenia 

usług w systemie. Lista obejmuje jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz 

podmioty komercyjne. Administracja pełni rolę podmiotu normującego 

i kontrolującego świadczenie usług publicznych, ustalając określone standardy 
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dostarczania usług, certyfikując jakość usług, określając zasady opodatkowania 

działalności usługowej oraz zasady przyznawania prawa świadczenia usług. 

Administracja prowadzi monitoring wyników osiąganych przez poszczególne 

podmioty uprawnione do świadczenia usług, a dane zebrane w jego trakcie są 

publicznie dostępne. 

d) Miejsce i czas wdrażania (na przykładzie systemu bonów edukacyjnych): Szwecja od 

19923. 

e) Skala i koszty: Nakłady finansowe na jednego ucznia mieszczą się w przedziale: 

48 000-70 000 koron szwedzkich rocznie (w przybliżeniu: 1 korona = 0,5 zł) 

w zależności od wieku dziecka i lokalizacji placówki oświatowej; zasadniczo koszty 

rozwiązania znacząco różnią się w zależności od regionu Szwecji (w niektórych 

rejonach są trzykrotnie wyższe od innych). W roku 2008 ponad 10% uczniów 

w Szwecji pobierało bezpłatną edukację w szkołach w oparciu o model bonów i liczba 

ta stale rośnie. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Zmniejszenie skali bezpośredniego świadczenia usług 

publicznych przez instytucje publiczne; wzbogacenie oferty usług oferowanych 

obywatelom; racjonalizacja wydatków publicznych poprzez wprowadzenie mechanizmu 

konkurencji dostarczycieli usług; wzrost zaufania względem administracji; wzrost 

wpływów z podatków (obywatele chętniej płacą podatki, kiedy dostrzegają, iż 

z uzyskanych w ten sposób pieniędzy państwo pokrywa koszty świadczenia usług 

publicznych na wysokim poziomie, nie ograniczając zarazem ich wolności). Brak 

faworyzowania którejkolwiek ze stron gry rynkowej – równouprawnienie uczestników 

rynku – sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Wyparcie z rynku lub ograniczenie 

działania podmiotów świadczących usługi na niskim poziomie – wzrost jakości 

świadczonych usług. Jednocześnie jednak stosunkowo wysokie podatki powodują, iż 

część przedsiębiorców lokuje swoje firmy poza granicami Szwecji. Udział wydatków 

publicznych w stosunku do PKB jest nadal wysoki. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Wzrost jakości świadczenia usług publicznych; upodmiotowienie obywateli; 

wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i poszerzenie przestrzeni decyzyjnej 

                                                           
3www.heritage.org/Research/Reports/2010/03/School-Choice-in-Sweden-An-Interview-with-
Thomas-Idergard-of-Timbro [data dostępu 11.09.2014]. 
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obywateli; pozytywne oddziaływanie na rynek pracy (zachęta do tworzenia 

prywatnych firm świadczących usługi publiczne); ograniczenie tzw. „czarnego rynku”, 

zwłaszcza w zakresie tzw. usług domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

większa efektywność (eliminacja z rynku podmiotów świadczących usługi publiczne 

w sposób nieefektywny); poprawa alokacji zasobów; lepsze zaspokojenie potrzeb 

obywateli (kiedy mogą oni decydować, od kogo zakupują usługi, wybierają podmioty, 

które najlepiej odpowiadają ich potrzebom). 

b) Ograniczenia: Potrzeba szczegółowej kontroli jakości świadczonych usług i nadzoru 

nad systemem wraz z publikowaniem raportów z monitoringu – koszty 

administracyjne; problemy z transferem informacji na temat najlepszych 

świadczeniodawców – niektórzy obywatele mogą ulegać reklamie podmiotów, a nie 

bazować na rzeczywistych wskaźnikach, co ostatecznie spowoduje, iż podmioty 

nieefektywne niekoniecznie zostaną wyparte z rynku; problemy z definiowaniem 

kryteriów przyznawania prawa do świadczenia usług; zmniejszenie dostępu 

terytorialnego do świadczeniodawcy (może się okazać, że walkę konkurencyjną 

przetrwają jedynie podmioty zlokalizowane w dużych miastach, a obywatele 

z obszarów wiejskich będą musieli dojeżdżać do świadczeniodawcy i zostaną 

pozbawieni pomocy w swoim otoczeniu – zdarza się, iż lepiej jest dla obywatela 

otrzymać szybką pomoc na niższym poziomie, ale zapewniającą podstawowe 

potrzeby, niż nie mieć dostępu do żadnej pomocy w najbliższym otoczeniu) – 

problem ten może być rozwiązany, gdyby bony były udzielane przez samorządy 

terytorialne, a nie przez administrację centralną (wówczas w każdej gminie/powiecie 

będą musieli działać świadczeniodawcy i konkurencja będzie odbywała się głównie 

między podmiotami działającymi w obrębie danej jednostki podziału terytorialnego). 

Innym problemem jest możliwość fałszowania danych przez podmioty świadczące 

usługi publiczne, tak aby nie utracić prawa do ich świadczenia (przedstawienie siebie 

„w dobrym świetle”, ukrywanie nieprawidłowości itp.). Problem ten może także 

występować w przypadku innych rozwiązań z zakresu świadczenia usług publicznych 

opartych na mechanizmach kontraktowania. 
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Praktyka 2: Finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wpływami 

z loterii 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Wsparcie sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych lub pomoc 

grupom wykluczonym, nie wiążące się z wydatkowaniem środków budżetowych; 

głównym celem mechanizmu jest wzmocnienie komplementarności form wsparcia 

publicznego a nie ich zastąpienie. 

b) Obszar zadań publicznych: Kultura i sztuka, sport i kultura fizyczna, nauka, rozwój 

techniki, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, ochrona zdrowia, ochrona 

dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, ochrona środowiska, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, profilaktyka uzależnień, pomoc osobom 

niepełnosprawnym, akcje humanitarne. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Uzyskiwanie przy pomocy loterii środków na 

finansowanie realizacji zadań publicznych jest rodzajem wsparcia rządowego dla 

organizacji pozarządowych. Zawsze jednak jest to wsparcie dodatkowe, pomimo że 

niekiedy stanowi istotne źródło przychodów NGOsów, nie może być jedynym lub 

najważniejszym mechanizmem finansowania. Dystrybucja środków odbywa się bądź 

to bezpośrednio przez organy rządowe, a jej ramy są wyznaczone przez prawo lub też 

każdego roku są one określane przez rząd, bądź za pośrednictwem niezależnego od 

rządu podmiotu lub operatora loterii. Środki mogą być także przekazywane 

bezpośrednio przez operatorów loterii (na ich odpowiedzialność) lub transfer taki jest 

nakazany prawnie. W Finlandii i Irlandii dystrybucja odbywa się za pośrednictwem 

organu państwowego. Loteria Veikkaus Oy jest loterią rządową, zarządzaną przez 

Ministerstwo Edukacji, a zasady gier są ustalane w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych. Irish National Lottery jest zarządzana przez Post National Lottery 

Company na licencji Ministerstwa Finansów. Nadwyżka środków przekazywana jest 

wprost do National Lottery Fund, z którego finansowane zostają nagrody dla 

zwycięzców, koszty operacyjne i wydatki inwestycyjne. Pieniądze przeznaczone do 

wydatkowania na cele dobroczynne są dystrybuowane do różnych departamentów 

na wsparcie projektów dotyczących wcześniej wybranych zadań publicznych. 

W Wielkiej Brytanii i Chorwacji dystrybucja środków odbywa się za pośrednictwem 

niezależnego od rządu podmiotu. Odpowiedzialność za finansowanie w przypadku 
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Wielkiej Brytanii spoczywa na Departamencie Kultury, Mediów i Sportu (DKMS). On 

wyznacza politykę i kierunki przekazywania środków dla dystrybutorów, a także 

dysponuje bazą grantów. Operator przekazuje wszystkie przychody do National 

Lottery Distribution Fund (NLDF), którym administruje DKMS. NLDF przekazuje środki 

14 dystrybutorom – niezależnym organizacjom pozarządowym. Alokacja środków 

odbywa się za pośrednictwem grantów, które są oparte o określone kryteria wyboru 

i finansowania. Dystrybutorzy mogą delegować decyzje dotyczące grantów innym 

podmiotom lub wprowadzić programy współfinansowania. W Chorwacji przychody 

z Croatian Lottery zasiliły utworzenie National Foundation for Civil Society 

Development (NFCSD). Zgodnie z prawem połowa przychodów uzyskiwanych z gier 

losowych trafia na rzecz programów wyznaczanych za pomocą kryteriów rokrocznie 

wyznaczanych przez rząd. Z tej puli 14,10% środków przeznaczanych jest na rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, a reszta wydatkowana na zadania publiczne przez 

różne ministerstwa. NFCSD otrzymuje 96,55% środków z części środków 

przeznaczonej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Reszta funduszy z tej puli 

trafia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, które przekazuje 

je na międzynarodowe programy współpracy. NFCSD zarówno przekazuje dotacje, jak 

i prowadzi konkretną działalność: finansuje stowarzyszenia, fundacje, instytucje, 

jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty aktywne w określonych 

obszarach zadań publicznych. Decyzje o alokacji środków są podejmowane przez 

zarząd Fundacji. Jego członkowie są wyznaczani przez rząd i są to członkowie 

administracji rządowej, samorządowej, NGOsów oraz eksperci. W Czechach 

przekazywanie środków pozyskiwanych z gier losowych (z których obligatoryjnie  

6-20% musi trafiać na cele publiczne) odbywa się za pomocą niezależnego operatora 

– Czech SAZKA Lottery. Jest to spółka akcyjna, której akcjonariuszami jest 

9 stowarzyszeń zajmujących się sportem i kulturą fizyczną. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Finlandia od 1940 r., Irlandia od 1986 r., Wielka Brytania od 

1993 r., Chorwacja od 2003 r., Czechy od 2002 r., Macedonia od 1997 r. 

e) Skala i koszty: Finlandia – zyski loterii Veikkaus Oy dziennie wynoszą 1,1 mln euro. 

W 2009 roku z każdego jednego euro uzyskanego w loterii, 26,5% było przekazane na 

cele dobroczynne. Łącznie, w tymże roku, Ministerstwo przekazało 461 mln euro na 

rzecz 2 800 społeczności w następujących proporcjach: sztuka – 44,4%, sport – 27%, 
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nauka – 18,9%, praca z młodzieżą – 9,7%. Wsparcie uzyskały stowarzyszenia, muzea, 

biblioteki, kluby sportowe, centra badawcze i centra młodzieżowe. Irlandia – od 

początku funkcjonowania loteria narodowa pozyskała 3,4 bln euro, z czego 32% 

przychodów przeznaczane jest na cele dobroczynne. W roku 2012 loteria uzyskała 

przychody w wysokości 225 mln euro4. Wielka Brytania – 28% wpływów z gier 

losowych jest przeznaczane na cele dobroczynne. Do tej pory 24 bln £ zostało 

przekazane na ponad 330 000 projektów. Środki przeznaczane na realizację celów 

publicznych są dzielone według następujących proporcji: ochrona zdrowia, pomoc 

charytatywna, edukacja i ochrona środowiska – 50%, sport – 16,67%, sztuka – 

16,67%, dziedzictwo narodowe – 16,67%. Chorwacja – 50% przychodów z loterii jest 

przekazywane jako wsparcie programów z zakresu realizacji zadań publicznych. Z puli 

przeznaczonej na zadania publiczne 14,1% trafia na wsparcie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Fundusz założycielski loterii wynosił ok. 275 000 euro, a obecnie 

aktywa loterii to 6,3 mln euro, z czego 5,9 mln euro to przychody z gier losowych. 

Croatian Lottery – dystrybutor środków – przeznaczył w 2009 roku 275 000 euro na 

rzecz 154 organizacji aktywnych na polach pomocy humanitarnej, ochrony zdrowia, 

wsparcia młodzieży, sportu, kultury, sztuki i edukacji. Czechy – od 6 do 20% 

przychodów z loterii musi być przeznaczane na projekty realizujące zadania 

publiczne. W 2008 roku 8% całkowitych obrotów Czech SAZKA Lottery (w liczbach 

bezwzględnych 40 mln euro) zostało przeznaczone na cele publiczne – 99,4% na sport 

i kulturę fizyczną, a 0,6% na kulturę. Macedonia – 50% przychodów loterii finansuje 

programy skierowane na wsparcie stowarzyszeń zajmujących się opieką nad 

niepełnosprawnymi, sportem oraz aktywność Czerwonego Krzyża. Hiszpania – 81% 

przychodów z Pro-blind Cupón Lotto jest przeznaczana na wsparcie społecznej 

i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. Niemcy – Aktion Mensch przekazuje 

30% swoich dochodów na wsparcie ok. 10 000 projektów na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz osób borykających się z problemem wykluczenia 

społecznego. Szwecja, Wielka Brytania, Holandia – Postcode Lotteries przekazują 

odpowiednio 22,5%, 20% i 50% swoich przychodów organizacjom charytatywnym. 

W Wielkiej Brytanii jest to w liczbach bezwzględnych 2,6 mln euro. 

                                                           
4www.irishexaminer.com/viewpoints/columnists/matt-cooper/lottery-sale-may-prove-a-gamble-for-
the-government-and-punters-245915.html [data dostępu: 11.09.2014]. 
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2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Utworzenie dodatkowego źródła pozyskiwania 

funduszy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Możliwość łatwego pozyskania stosunkowo dużych sum pieniędzy bez 

obciążania budżetu krajowego; promocja organizacji pozarządowych; zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na potrzeby trzeciego sektora i ich skalę. 

b) Ograniczenia: Dylematy moralne (czy można za pomocą takiego narzędzia, jakim jest 

hazard, pozyskiwać środki na realizację ważnych celów społecznych, skoro wiadomo, 

iż część osób uzależnia się od gier losowych i popada w ubóstwo?); problem związany 

z niepełnym finansowaniem – tylko część środków trafia na realizację celów 

publicznych (reszta jest wydatkowana na podatki, a także koszty operacyjne 

i administracyjne funkcjonowania loterii oraz marketing), problem świadomości 

obywateli – w jakim stopniu obywatele biorą udział w loterii, aby wspomóc cele 

publiczne, a na ile wsparcie takie następuje bez ich refleksji, a zatem osiągamy tylko 

cele materialne, ale nie aksjologiczne oraz czy między obywatelem a NGOsami nie 

powstaje coś w rodzaju bariery w postaci pośrednika, jakim staje się loteria; problem 

związany z przewagą konkurencyjną dużych państwowych operatorów loterii, co 

przeszkadza w zbiórce pieniędzy małym, prywatnym loteriom charytatywnym; 

problem konkurowania NGOsów z innymi podmiotami o środki z loterii; ograniczenia 

przedmiotowe transferu środków do NGOsów – nie wszystkie aktywności mogą być 

finansowane w ten sposób; upolitycznienie procesu alokacji tych środków. Polega 

ono na pomijaniu w procesie decydowania o ich podziale niezależnych ekspertów 

oraz reprezentantów środowisk zainteresowanych ich pozyskaniem. Aby 

pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem loterii odbywało się prawidłowo, cały 

proces musi być transparentny. Kryteria przyznawania pieniędzy powinny być 

określone z wyprzedzeniem, a zatrudnienie niezależnych ekspertów w procesie 

podejmowania decyzji dotyczących finansowania wydaje się niezbędne. Loteria 

charytatywna powinna się charakteryzować tym, iż jej głównym celem jest 

pozyskiwanie środków dla NGOsów lub na rzecz środowisk i osób wykluczonych. Jej 

środki są inwestowane i przekazywane za pośrednictwem niezależnego podmiotu 

organizacjom pozarządowym lub inicjatorom konkretnych projektów. Loteria działa 
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w oparciu o licencję rządową, jej celem jest wsparcie a nie zastąpienie środków 

publicznych. 

 

Praktyka 3: Granty pokrywające koszty operacyjne projektów 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Sfinansowanie kosztów operacyjnych organizacji, gdy niemożliwe jest ich 

pokrycie przez darczyńców (nie są to środki wydawane w sensie ścisłym na cele 

dobroczynne), a organizacje nie mają zdolności ich samofinansowania; wzmocnienie 

trzeciego sektora; wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; przekazanie 

organizacjom pozarządowym środków, które teoretycznie mogłyby uzyskać 

z wpływów z 1% podatku, ale na Węgrzech tylko 30-35% podatników wykorzystywało 

ten mechanizm5; zastąpienie dotychczasowego mechanizmu przekazywania wsparcia 

operacyjnego za pośrednictwem parlamentu, gdyż mechanizm ten był zbyt podatny 

na upolitycznienie. 

b) Obszar zadań publicznych: Finansowanie kosztów operacyjnych działalności 

NGOsów, w tym wsparcie projektów mających na celu rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego (zwłaszcza badań, edukacji, networkingu). Działania w tym zakresie 

mogą być także publicznie finansowane, kiedy realizują je inne niż NGOsy podmioty. 

Warunkiem wsparcia środkami publicznymi działań tych ostatnich jest realizowanie 

przez nie ważnych celów społecznych. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Rząd węgierski chciał sprostać oczekiwaniom ze 

strony trzeciego sektora dotyczącym pokrycia na szeroką skalę kosztów operacyjnych 

działalności pozarządowej. Stworzono National Civil Fund (NCF), w którym większość 

członków to wybierani przedstawiciele NGOsów. 60% środków NCF jest 

przekazywana NGOsom na pokrycie ich kosztów operacyjnych. Oprócz tego Fundusz 

wspiera także projekty ukierunkowane na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Wybierani przez organizacje pozarządowe przedstawiciele trzeciego sektora zasiadają 

we wszystkich komitetach zarządzających Funduszem i decydują o dystrybucji 

środków. Fundusz jest administrowany przez radę oraz kolegia. Rada podejmuje 

decyzje strategiczne, ustala priorytety, przeznacza zasoby na określone cele i określa 

                                                           
5 Bullain N., Learning points from The National Civil Fund in Hungary, Infoleht nr. 3-4 2007. 
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zasady dotyczące wsparcia. Składa się z 17 członków (2 przedstawicieli 

Parlamentarnego Komitetu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, 3 przedstawicieli 

Ministerstwa, 12 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego: 5 wybranych 

z organizacji o zasięgu krajowym działających na różnych polach oraz 7 wybranych 

spośród organizacji regionalnych). Oprócz tego funkcjonuje 11 kolegiów, które 

podejmują decyzje operacyjne, w tym odnośnie konkretnych propozycji grantowych. 

Kolegia są zorganizowane we wszystkich regionach i liczą od 5 do 11 członków, 

z których większość jest wybierana przez NGOsy. NCF podlega nadzorowi 

Departamentu ds. Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Funduszami zarządza oddzielna spółka pożytku publicznego. NGOsy aplikują o środki 

i każdy z aplikantów może otrzymać wsparcie w wysokości określonego odsetka 

swoich kosztów operacyjnych z roku poprzedniego. Do kosztów tych mogą zaliczać 

się m.in. pensje członków zespołów projektowych. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Węgry od 2003 r. 

e) Skala i koszty: W pierwszym roku funkcjonowania 28 mln euro zostało 

przeznaczonych na pomoc w pokryciu kosztów operacyjnych w ponad 3 500 

organizacjach pozarządowych. Fundusz zarządza 25-30 mln euro rocznie. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Z powodu błędów w konstrukcji mechanizmu 

wystąpiło kilka negatywnych efektów, które warto poznać, aby ustrzec się przed ich 

powtórzeniem w przypadku zastosowania tego rozwiązania w innym kraju. Na samym 

początku funkcjonowania rozwiązania pojawił się problem ze spełnieniem wymogów 

formalnych i aż 90% aplikacji nie spełniło wymagań w pierwszej rundzie naboru. 

Przedstawiciele trzeciego sektora bardzo skarżyli się na biurokratyzację i niejasności 

w formularzach aplikacyjnych. Oprócz tego prawo nie wykluczało z ubiegania się o środki 

NGOsów, których liderzy zasiadali w ciałach zarządzających NCF, co zaszkodziło 

transparentności funkcjonowania mechanizmu. Problem był tym bardziej istotny, iż część 

członków organów zarządczych pozostawał w politycznych koneksjach z członkami 

rządu6. Dodatkowo o środki mogły ubiegać się nie tylko organizacje pożytku publicznego, 

lecz także inne NGOsy, w tym oficjalnie zaangażowane w politykę, a nawet w proces 

nominacji kandydatów w wyborach. Innym problemem jest brak możliwości 

                                                           
6 Ibidem. 
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jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu mechanizm osiągnął 

zamierzony cel, jakim był rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech. Zabrakło 

dokumentu strategicznego, określającego w jaki sposób osiągnąć cele. Niektórzy badacze 

twierdzą, iż cel nie został osiągnięty i jedynie utrwalono status quo. Następnym 

negatywnym efektem, który wystąpił w związku z wprowadzeniem w życie mechanizmu 

było uzależnienie się NGOsów od środków z NCF. Jednocześnie niektóre organizacje 

nieaktywne do czasu wdrożenia systemu, wraz z pojawieniem się możliwości dostępu do 

środków, ponownie zaczęły się aktywizować. Istotnym błędem, który przyczynił się do 

zaistnienia takiej sytuacji był fakt, iż koszty operacyjne były pokrywane rok po roku bez 

podania żadnych dodatkowych wymagań. Stworzyło to pokusę „free-ridingu”7 i nie 

zachęcało do poprawiania jakości świadczonych usług oraz nie tworzyło zdrowej 

konkurencji. Należałoby temu przeciwdziałać poprzez wprowadzenie dodatkowych 

kryteriów przy przyznawaniu środków oraz czasowe ograniczenie możliwości korzystania 

z mechanizmu przez dany NGO. Kolejny negatywny efekt, który wystąpił wraz 

z wprowadzeniem mechanizmu, to swoisty efekt wyparcia funduszy samorządowych 

i źródeł prywatnych przez transfery w ramach mechanizmu i uzależnienie NGOsów od 

mechanizmu. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Rząd dzięki środkom z NCF finansuje aktywności, które w innym wypadku 

prawdopodobnie w ogóle nie mogłyby uzyskać wsparcia, np. badania dotyczące 

organizacji pozarządowych, szkolenia i rozwój kadr NGOsów, publikacje na temat 

trzeciego sektora, promocję organizacji pozarządowych. Oprócz tego rząd buduje 

swoją wiarygodność wśród organizacji trzeciego sektora, skoro zauważył jego 

rzeczywiste potrzeby i udziela mu wsparcia (na Węgrzech właśnie koszty operacyjne 

stanowią największy problem dla NGOsów). Wiele organizacji nie byłoby w stanie 

funkcjonować bez wsparcia z NCF. Środki są wykorzystywane także na 

monitorowanie jakości projektów. 

b) Ograniczenia: Występują problemy ze zdefiniowaniem kosztów operacyjnych, 

a następnie z interpretacją definicji przez organy zarządzające Funduszem, NGOsy 

                                                           
7Free rider problem – „efekt gapowicza” rozumiany jest jako sytuacja, w której jednostka lub 
organizacja korzysta z dóbr lub usług publicznych w stopniu przewyższającym jej udział w kosztach 
ich wytworzenia. 
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i Skarb Państwa; potrzeba stałej aktualizacji przepisów, aby uwzględniać 

organizacyjny rozwój NGOsów; potrzeba dużej wiedzy eksperckiej i doświadczenia 

w udzielaniu i rozliczaniu grantów przez członków organów zarządzających 

Funduszem; uciążliwość biurokratycznych i formalnych procedur związanych 

z dostępem do środków.  

 

Praktyka 4: Mechanizm odpisu podatkowego 

1) Nazwa rozwiązania: Mechanizm odpisu podatkowego (1-2%). 

2) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Zwiększenie dostępu organizacji pozarządowych do środków finansowych. Było 

ono podyktowane koniecznością zrekompensowania istotnego zredukowania 

wielkości środków finansowych adresowanych dla organizacji pozarządowych 

w związku z wycofywaniem się z Europy Środkowo-Wschodniej organizacji 

międzynarodowych uprzednio wspierających te organizacje. 

b) Obszar zadań publicznych: Początkowo wszystkie zadania publiczne, następnie 

wybrane. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania)8: Mechanizm, w przypadku Słowacji, 

początkowo został wprowadzony jako prawo do odpisu 1% podatku przez osoby 

fizyczne na rzecz organizacji pozarządowej9. Następnie mechanizm ten rozszerzono, 

by także osoby prawne (przedsiębiorstwa) mogły dokonywać odpisu na rzecz 

organizacji pozarządowych. Ostatecznie odpis ten zwiększono do poziomu 2% i w tej 

wysokości mogą go dokonywać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie wycofano możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn 

przekazywanych organizacjom pozarządowym. Uregulowanie nie przewiduje 

możliwości przekazywania środków na tzw. subkonta10. Stopniowo wprowadzano 

mechanizmy kontrolne i zapewniające transparentność funkcjonującego rozwiązania. 

                                                           
8 Marček E., Slovakia’s percentage mechanism, Percentage Philanthropy Project supported by the 
Sasawaka Foundation, for the Nonprofit Information and Training Centre, Budapest 2007. 
9W strukturze sektora organizacji pozarządowych na Słowacji, w jego węższym rozumieniu, wyróżnia 
się: stowarzyszenia; organizacje nie działające dla zysku, które oferują usługi użyteczności publicznej; 
fundacje; fundusze nie inwestycyjne; organizacje kościelne oferujące usługi społeczne, 
stowarzyszenie posiadaczy ziemskich oraz nieruchomości. B. Strecansky, The Situation of the Third 
Sector in Slovakia, The Impacts of Crisis, Trends, Maintstreams and Challanges, Country Report, Civle 
Szemle, 2012/3. 
10

 www.scientific-publications.net/get/1000005/1408969513255361.pdf [data dostępu: 24.09.2014]. 
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Od 2003 roku niektórzy beneficjenci zostali zobowiązani do publikowania w tzw. 

Biuletynie Handlowym informacji na temat wykorzystania pozyskanych środków. Od 

2005 roku wśród proponowanych zmian znalazły się następujące: upublicznianie listy 

przedsiębiorstw, które przekazały środki na rzecz jednej lub więcej organizacji 

pozarządowych, publikowanie informacji na temat tych organizacji pozarządowych, 

które nie dotrzymały terminu publikacji sprawozdań w Biuletynie Handlowym, wraz 

ze skreśleniem ich na okres trzech lat z rejestru uprawnionych do korzystania 

z odpisu oraz udostępnianie opinii publicznej szczegółów dotyczących zasobów 

finansowych uzyskiwanych na podstawie mechanizmu. W 2007 roku rząd wprowadził 

kolejne ograniczenia. Minimalna wartość przekazanych środków została dla osób 

fizycznych określona na poziomie 3 euro. W wyniku tej zmiany osoby najmniej 

zarabiające zostały praktycznie pozbawione możliwości odpisania części swojego 

podatku na rzecz podmiotów trzeciego sektora, co wydaje się złym rozwiązaniem, 

zważywszy na konieczność wspierania na Słowacji wciąż słabo rozwiniętego 

społeczeństwa obywatelskiego. W 2009 roku nastąpiły istotne zmiany w konstrukcji 

mechanizmu. Ustalono, iż przedsiębiorcy mogą przekazać na rzecz organizacji 

pozarządowych 1,5% podatku, natomiast, aby móc zwiększyć ten odsetek do 2%, 

muszą wpierw uczynić na ich rzecz darowiznę ze swoich dochodów odpowiadającą 

0,5% podatku. W 2013 roku rząd słowacki planował istotne ograniczenia 

w funkcjonowaniu mechanizmu. Zakładano, że przedsiębiorcy mogliby odpisać 1,5% 

podatku na rzecz organizacji pozarządowej, o ile wcześniej przekazaliby trzeciemu 

sektorowi w formie darowizny równowartość 1% płaconego przez nich podatku od 

osób prawnych. W wyniku protestów trzeciego sektora, od planów tych odstąpiono 

i rozwiązanie zachowano w dotychczasowej formie przynajmniej do 2014 roku11. 

Węgry są jedynym krajem, gdzie istnieje oddzielna regulacja prawna dotycząca 

wszystkich proceduralnych i merytorycznych zasad konstrukcji mechanizmu odpisu 

podatkowego (jest to tzw. Akt CXXVI), przyjęta w 1996 roku. Uprawnione do 

dokonywania odpisu są wszystkie osoby fizyczne (także przedsiębiorcy prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy). Są one zobowiązane do 

składania deklaracji podatkowych, pod warunkiem, że uiścili należny podatek 

                                                           
11 Ibidem. 
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w wymaganym prawem terminie lub otrzymali od organu podatkowego przedłużenie 

terminu zapłaty podatku, bądź zgodę na wcześniejsze spłacanie podatku w ratach. 

Z rozwiązania mogą korzystać nie tylko węgierscy obywatele, lecz także obcokrajowcy 

stale zamieszkujący na Węgrzech i płacący podatki w tym kraju. Podmiotami 

uprawnionymi do otrzymania odpisu są organizacje pozarządowe (na ich rzecz można 

odpisać 1% podatku) oraz kościoły i związki wyznaniowe (im można przekazać 

dodatkowy 1-procentowy odpis oprócz odpisu na rzecz NGO). Jeżeli ktoś nie chce 

przekazać środków organizacjom pozarządowym, ma możliwość przetransferowania 

ich na rzecz wybranych (umieszczonych na opublikowanej liście) instytucji 

publicznych. Podobnie w przypadku odpisu dla kościołów – możliwe jest przekazanie 

go na wybierany każdego roku tzw. priorytetowy cel publiczny – w 2011 roku był to 

National Talent Program. Nie ma możliwości przekazywania środków na tzw. 

subkonta. Darczyńcy pozostają anonimowi dla organizacji, którym przekazują środki. 

Środki są przekazywane przez organ podatkowy po tym, jak beneficjent okaże swoje 

uprawnienie do korzystania z tego rodzaju wsparcia. Organizacje muszą spełnić kilka 

wymogów, aby uzyskać takie uprawnienie. Organizacja nie musi posiadać statusu 

organizacji pożytku publicznego, niemniej konieczne jest, aby prowadziła działalność 

na rzecz pożytku publicznego w sposób nieprzerwany przynajmniej przez rok (bierze 

się pod uwagę rok wstecz od daty otrzymania uprawnienia). Oprócz tego organizacja 

powinna być zarejestrowana dwa lata wcześniej, nim uzyska uprawnienie. Wymagany 

okres pozostawania zarejestrowaną jest skrócony do roku dla fundacji i stowarzyszeń, 

które mają podpisany kontrakt z podmiotem administracji państwowej lub 

terytorialnej. Organizacja nie może posiadać zadłużenia u podmiotów publicznych, 

chyba że uzyskała zgodę od organów publicznych, np. na spłatę zadłużenia w ratach. 

Organizacja musi mieć zarejestrowane biuro na terenie Węgier oraz działać na rzecz 

społeczeństwa węgierskiego lub obywateli węgierskich przebywających zagranicą. Na 

Węgrzech nie istnieje ogólna lista organizacji pozarządowych uprawnionych do 

otrzymywania 1-procentowego odpisu. Każdego roku organy podatkowe podejmują 

decyzję, czy organizacja, na rzecz której podatnik chce przekazać część swojego 

podatku, spełnia warunki uprawniające do skorzystania z mechanizmu. Każdy 

podatnik ma prawo przekazać środki tylko na rzecz jednej organizacji (jednego 

kościoła – w kwestii oddzielnego odpisu na kościoły). Organizacje mogą 
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wykorzystywać środki na aktywności związane z realizacją celów pożytku publicznego, 

powiązanych z misją NGO. Mają także prawo przeznaczać środki pozyskiwane 

w drodze mechanizmu na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów operacyjnych 

(w tym pensje, koszty najmu, opłaty za Internet etc.) niemniej wysokość tych kosztów 

nie może przekraczać 50% kwoty pozyskanych w ten sposób w danym roku środków. 

Środki muszą być wykorzystane w ciągu 3 lat od daty otrzymania. O przeznaczeniu 

środków na rezerwę (odłożeniu ich wykorzystania na okres do 3 lat) organ podatkowy 

musi zostać powiadomiony wraz z podaniem przyczyny decyzji. Jeśli organizacja nie 

wykorzysta pozyskanych środków w ciągu 3 lat, musi je zwrócić. Organizacje mają 

obowiązek informować organy podatkowe o wykorzystaniu środków w ciągu 2 lat od 

daty ich otrzymania za pomocą specjalnego formularza, który zawiera także miejsce 

na informacje dotyczące kosztów operacyjnych. W przypadku podania przez 

organizację nieodpowiadających prawdzie informacji, organ podatkowy wyklucza ją 

z możliwości skorzystania z mechanizmu w najbliższym roku. Sprawozdania zostają 

przekazane ministerstwu odpowiedzialnemu za trzeci sektor i publikuje się je na 

stronie ministerialnej poświęconej organizacjom pozarządowym, a także stronie 

internetowej organizacji. Każdego roku organizacje mają obowiązek wykazać, iż 

spełniają warunki korzystania z mechanizmu. Do 1 września organy podatkowe 

wysyłają do organizacji pismo, w którym proszą o udowodnienie posiadania 

uprawnień. Organizacje na dokonanie tego mają 30 dni. Po tym czasie organizacja, 

która nie z własnej winy nie spełniła obowiązku, ma prawo wnioskować 

o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentacji. W przypadku niewywiązania się 

z obowiązku, organizacja traci wszystkie uprawnienia do korzystania z mechanizmu. 

Oprócz utraty uprawnień lista takich organizacji jest zamieszczana przez organ 

podatkowy w Internecie. W przypadku, gdy organ podatkowy nie uzna okazanych 

przez organizację dokumentów, ta może odwoływać się do sądu, który ma 15 dni na 

podjęcie decyzji. W sytuacji, gdy podczas korzystania z mechanizmu błąd popełni 

podatnik – np. jego deklaracja o przekazaniu odpisu jest nieważna, może się on 

odwołać jedynie według standardowej procedury przewidzianej w kodeksie 

postępowania administracyjnego. Procedura przekazywania odpisu rozpoczyna się od 

wypełnienia przez podatnika oddzielnego formularza, który może być złożony 

osobiście, bądź za pośrednictwem pracodawcy (wówczas pracownik wręcza 
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pracodawcy zamkniętą, opieczętowaną kopertę z wypełnionym przez siebie 

formularzem, pracodawca sporządza listę pracowników, którzy takie koperty 

wręczyli, a następnie wraz z otrzymanymi kopertami przekazuje organowi 

podatkowemu; pracownik, za którego pracodawca składa deklarację, może też sam 

przekazać formularz odpisu organowi podatkowemu, niezależnie od samej deklaracji 

podatkowej, złożonej przez jego pracodawcę), a także przy pomocy rządowego 

portalu internetowego. Darczyńcom zapewnia się anonimowość, z wyjątkiem 

przewidzianych prawem przypadków. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Słowacja od 2001 roku, Węgry od 1997 roku. 

e) Skala i koszty: Koszty dotyczyły głównie kampanii promocyjnej mechanizmu oraz 

NGOsów uprawnionych do korzystania z niego, a także kampanii informacyjnej. 

Koszty bezpośrednie wyniosły w 2002 roku ok. 42 000 euro, a po uwzględnieniu 

kosztów poniesionych przez agencje reklamowe oraz na kampanię za pośrednictwem 

billboardów – ponad 160 000 euro. W przypadku, gdyby media nie zgodziły się na 

promocyjne warunki, koszty wyniosłyby 375 000 euro. W 2003 roku suma wydatków 

na kampanię promocyjną wyniosła ok. 24 000 euro (trudno jednak dokonywać 

porównań z poprzednią kampanią, gdyż w tej wykorzystywano inne środki 

promocyjne). Źródła podają, iż w kolejnych latach koszty administracyjne wdrażania 

mechanizmu malały z roku na rok. W 2002 roku wsparcie dla słowackiego sektora 

pozarządowego wyniosło 3 mln euro. Szacunki słowackiego Ministerstwa Finansów 

z roku 2005 wskazywały, iż w wyniku zwiększenia do 2% wysokości stawki możliwego 

odpisu oraz poszerzenia o przedsiębiorstwa zakresu podmiotów upoważnionych do 

odprowadzania części podatku, na rzecz NGOsów zostanie przekazane 8,5 mln euro. 

W rzeczywistości suma ta wyniosła 24 mln euro. W 2006 roku suma ta wzrosła do 

28,5 mln, by w 2013 roku z 0,5 mln złożonych deklaracji podatkowych uzyskać kwotę 

prawie 45 mln euro. W 2012 roku przedsiębiorcy przekazali na rzecz organizacji 

pozarządowych w oparciu o ten mechanizm 19,6 mln euro. Na Węgrzech jako 

najbardziej kosztowny aspekt regulacji wymienia się konieczność zatrudnienia 

personelu. Jest to 15 osób zatrudnionych na szczeblu centralnym do obsługi w 

okresie najintensywniejszych prac związanych z realizacją mechanizmu oraz po 

jednym ekspercie w każdym z 23 terytorialnych urzędów podatkowych. Dane 
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wskazują, iż z roku na rok zwiększa się u obywateli zainteresowanie mechanizmem. 

W 2011 roku z możliwości odpisu skorzystało 72,3% uprawnionych. Z drugiej strony 

oznacza to, iż 27,7% uprawnionych nie korzysta z tej możliwości, co wydaje się 

wysokim wskaźnikiem, zważywszy na fakt, iż rozwiązanie funkcjonuje na Węgrzech 

od 1997 roku. Porównanie liczby organizacji, które skorzystały z mechanizmu w roku 

1997 oraz 2011 wskazuje wyraźny wzrost liczby beneficjentów (w 2011 roku było ich 

dwukrotnie więcej niż w roku 1997). Udział wpływów z odpisu w przychodach 

organizacji znacząco się różni w zależności od konkretnego podmiotu. W przypadku 

jednej z największych organizacji wynosił on 80-85%, podczas gdy inne mówiły o 20, 

czy zaledwie 5%. 

3) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Wyraźny wzrost ilości środków jakie trafiły do 

trzeciego sektora; wzrost transparentności trzeciego sektora; poprawa komunikacji 

między NGOsami, rządem i podmiotami prywatnymi. Wśród obywateli wyraźnie wzrosło 

zainteresowanie NGOsami oraz prowadzoną przez nich działalnością, co przekłada się na 

łatwiejszy fundraising. W wyniku wprowadzenia mechanizmu wzrosła rola tzw. fundacji 

korporacyjnych, jako nowych aktorów rynkowych wspierających trzeci sektor 

(2% podatku w przypadku korporacji oznacza bardzo duże sumy, które trafiają do 

organizacji pozarządowych). Umożliwienie odpisania 2% podatku przedsiębiorcom jest 

wyraźnie korzystne pod względem finansowym dla NGOsów, gdyż ilość środków 

w liczbach bezwzględnych przekazywana przez przedsiębiorców jest znacząco wyższa od 

tych od osób fizycznych. Negatywnym efektem jest zmniejszenie się wpływów z innych 

źródeł filantropii oraz „wygrana” największych i najbardziej znanych NGOsów, które już 

wcześniej były dobrze znane i cieszyły się uznaniem społeczeństwa. Wraz 

z wprowadzeniem mechanizmu zniesiono jednocześnie możliwość odliczania darowizn 

od podstawy opodatkowania, co utrudnia ocenę wpływu wprowadzenia mechanizmu 

(możliwy i w praktyce także widoczny jest efekt zastąpienia, niemniej wydaje się, iż mimo 

tego zastrzyk środków dla NGOsów jest większy niż gdy mechanizm nie funkcjonował). 

W wyniku zbyt słabego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomości obywateli 

na temat mechanizmu, duża część środków potencjalnie dostępnych dla trzeciego 

sektora nie była przekazywana na jego rzecz. Obrazują to następujące dane: w 2005 roku 

2% ogółu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 22,8 mln euro, podczas 

gdy na rzecz organizacji pozarządowych przekazano w ramach mechanizmu jedynie 
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8,9 mln euro. Warto wspomnieć, iż dotychczas wszelkie próby ograniczania możliwości 

korzystania z mechanizmu, łączyły się z szeroko zakrojonymi akcjami protestacyjnymi, 

które znajdywały poparcie w mediach. Na Węgrzech wyraźny rokroczny wzrost liczby 

organizacji uprawnionych do korzystania z mechanizmu wskazuje, iż pośrednio poprawia 

się transparentność sektora (aby korzystać z rozwiązania, trzeba bowiem spełnić 

określone wymogi). Obserwuje się, iż największe organizacje pozyskują stosunkowo 

najwięcej środków z odpisu, a zatem występuje sytuacja podobna do polskiej – znanym 

i medialnym podmiotom dużo prościej dotrzeć do podatników i uzyskać ich wsparcie. 

4) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Efektywne narzędzie wsparcia trzeciego sektora (według słowackich badań 

NGOsy pozyskują w wyniku odpisu podatkowego zdecydowanie więcej środków niż 

wydają na promocję). 

b) Ograniczenia: Przekazywanie środków ma charakter anonimowy, co utrudnia 

tworzenie długoterminowej, osobistej relacji z darczyńcami; konieczność 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej i promocyjnej; konieczność wytłumaczenia 

obywatelom różnic między mechanizmem a innymi formami filantropii, tak aby nie 

doszło do zastąpienia innych form wsparcia trzeciego sektora przez odpis podatkowy; 

konieczność zapewnienia równości szans w dostępie do mechanizmu i promocji 

wszystkim NGOsom, także tym małym, dysponującym niewielkimi funduszami; 

konieczna jest także kontrola tych organizacji pozarządowych, które otrzymują 

wpływy z odpisu podatkowego. W związku z możliwością tworzenia organizacji 

pozarządowych przez podmioty komercyjne, np. przedsiębiorstwa, pojawiło się 

poważne zagrożenie w postaci pozyskiwania środków na rzekome cele publiczne 

i wykorzystywania ich do celów firmowych. Istotnym problemem, który na Słowacji 

rzutował na relacje administracji i organizacji trzeciego sektora, w tym także na 

wdrażanie omawianego mechanizmu, był brak ministerstwa odpowiedzialnego za 

kontakty z organizacjami pozarządowymi, a także niewystarczający wpływ i możność 

oddziaływania przez wyznaczone podmioty rządowe (np. Radę do Spraw 

Pozarządowych Organizacji non-profit) na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
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Praktyka 5: Korzystanie z mienia publicznego przez organizacje pozarządowe na 

korzystnych finansowo warunkach 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Ułatwienie NGOsom realizacji zadań publicznych poprzez udostępnienie im 

infrastruktury lokalowej; pomoc w realizacji zadań publicznych poprzez umożliwienie 

wykorzystania środków niezbędnych do zakupu lub wynajmu lokalu bezpośrednio na 

realizację zadania. 

b) Obszar zadań publicznych: Usługi na rzecz społeczności lokalnych, w dużej mierze 

o charakterze społecznym. 

Krótki opis (sposób funkcjonowania): Rozwiązanie stosowane głównie przez samorządy 

miejskie. Jest ono powszechnie wykorzystywane w krajach Europy Środkowej (np. Węgry, 

Słowacja, Chorwacja, Polska). Mechanizmy leżące u podstaw tego rozwiązania są podobne 

w krajach, które z niego korzystają. Władze publiczne mogą zezwolić organizacjom 

pozarządowym na korzystanie z przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych, hal sportowych 

i innych pomieszczeń, które są własnością publiczną. Rozwiązanie to przewiduje (np. na 

Węgrzech), iż organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które korzystają z mienia 

publicznego w celu realizacji szeroko rozumianych zadań publicznych, mogą po spełnieniu 

pewnych warunków i upływie 15 lat takiego użytkowania, uzyskać możliwość przejęcia 

nieruchomości na własność. 

W Bułgarii władze publiczne (tak szczebla centralnego, jak i lokalnego) mogą 

zaoferować organizacjom pozarządowym możliwość korzystania z własności publicznej. 

Możliwość tak jest obwarowana szczegółowymi regulacjami określającymi warunki 

wykorzystania infrastruktury publicznej przez organizacje pozarządowe. Regulacje te mają na 

celu zapobieżenie możliwości wykorzystania własności publicznej dla innych celów niż 

zaspokajanie potrzeb społecznych. 

Na Słowacji organizacje pozarządowe także mogą wykorzystywać dla realizacji celów 

statutowych własność publiczną (pomieszczenia publiczne, wyposażenie, informacje). Jej 

udostępnienie odbywa się na ściśle określonych warunkach. Najczęściej ten sposób wsparcia 

występuje w relacjach między organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi12. 

                                                           
12 K. Rentkova, D. Majercakova, Financing and Cooperation Beteen The Public Administaration and 
Non-Profit Sector in the Slovak Republic, ACRN Journal of Financne and Risk Perspectives, Vol. 2. Issue 
2, Dec. 2013. 
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Podobne rozwiązanie istnieje w Rumunii. Umożliwia ono władzom lokalnym 

udostępnianie organizacjom pozarządowym własności publicznej dla celów prowadzenia 

działalności charytatywnej lub użyteczności publicznej. W obu tych przypadkach ważne jest 

aby aktywność tych organizacji prowadziła do zaspokojenia potrzeb społecznych13. 

W Chorwacji Law on Social Care wyposaża organizacje pozarządowe w możliwość 

wykorzystania infrastruktury publicznej pozostającej w gestii samorządów lokalnych 

(np. budynków) do świadczenia usług adresowanych do osób wykluczonych. Możliwość taka 

istnieje także w odniesieniu do własności pozostającej w dyspozycji administracji rządowej, 

o ile stanowi ona część administracji podległej Ministerstwu Pracy i Spraw Społecznych14. 

 
c) Miejsce i czas wdrażania: Kraje Europy Środkowej, od połowy lat 90. XX wieku. 

d) Skala i koszty: Brak danych. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Poszerzenie możliwości realizacji przez organizacje 

pozarządowe zadań związanych z ich celami statutowymi. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Ułatwienie świadczenia usług publicznych także przez małe organizacje; 

w wyniku przejęcia nieruchomości zwiększa się majątek organizacji, a tym samym jej 

możliwości; oszczędność środków (nie ma konieczności wynajmu bądź kupna 

nieruchomości). 

b) Ograniczenia: Nie każda gmina posiada nieruchomości, które mogłaby udostępniać 

organizacjom lub też nie jest w stanie udostępnić ich wszystkim organizacjom 

(problem decyzji – komu udostępnić, gdy jest dużo chętnych, a brak tak szerokich 

możliwości lokalowych); konieczna jest kontrola rodzaju działalności prowadzonej 

przez organizacje w udostępnianych lokalach; pojawia się problem, czy również po 

całkowitym przejściu lokalu na własność NGO powinny prowadzić w nich działalność 

pożytku publicznego, czy też nie mają już takiego obowiązku. 

 

                                                           
13 N. Bibu, M. Lisetchi, L. Brancu, Particularities on Non-governmental Organizations’ Financing. The 
Case of Tomania. Procedia, Social and Behavioral Sciences 92 (2013), ss. 480-489. 
14 M. Dimitrova, Survey of the Current Legislative Framework for NGOs to Perform Social Services in 
Bulgaria, unpublished paper: on file with ICNL. 2000, ss. 10-11. Przywołane za Preliminary Study of 
the Legal Frameworks for Public Financing of NGO Activities in Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, 
and Slovakia, The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 3, Issue 4, March 2001. 
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Praktyka 6: Niższa stawka podatku VAT dla organizacji pozarządowych 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Umożliwienie organizacjom pozarządowym dokonywania zakupów dóbr i usług 

potrzebnych do realizacji niektórych zadań publicznych po niższej cenie. 

b) Obszar zadań publicznych: Objęte niższą stawką są różne dobra potrzebne na 

realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (np. leki, wyposażenie medyczne), czy 

kultury (np. organizacja wydarzeń publicznych, koncertów itp.), a także m.in. energia 

cieplna dostarczana do nieruchomości NGOsów. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Preferencyjna stawka VAT (5%; zwykła stawka 

wynosi w Estonii 18%) jest stosowana w odniesieniu do zakupów dokonywanych 

przez NGOsy w zakresie produktów medycznych, organizacji wydarzeń artystycznych 

oraz opłat za dostarczanie energii cieplnej do lokali organizacji pozarządowych 

i kościołów. 0-procentowa stawka VAT ma zastosowanie kiedy dobra i usługi zostały 

nabyte przez organizacje znajdujące się w rządowym wykazie organizacji 

pozarządowych lub wyznaniowych, ze środków pozyskanych w charakterze pomocy 

zagranicznej. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Estonia od 2007 r. 

e) Skala i koszty: Brak danych. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Brak danych. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Możliwość pozyskania dóbr i usług po niższych cenach, co ułatwia 

realizowanie zadań publicznych, a także umożliwia oszczędności, które następnie 

organizacja może przeznaczać na realizację zadań publicznych. 

b) Ograniczenia: Zróżnicowane mechanizmy i kryteria redukcji stawek VAT w różnych 

krajach. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jednolitych zasad redukcji 

stawek VAT odnoszących się do transakcji dokonywanych przez NGOsy. Na terenie UE 

regulacje odnoszące się do podatku VAT są zawarte w tzw. 6th VAT Directive, gdzie 

zezwala się na wyłączenie z VATu niektórych działalności pożytku publicznego, takich 

jak: opieka medyczna i funkcjonowanie szpitali, bezpieczeństwo socjalne, opieka 

społeczna, opieka nad dziećmi, edukacja, sport, kultura, fundraising oraz usługi 

transportowe dla osób chorych i niepełnosprawnych. Państwa mogą w ograniczony 

sposób wybierać zwolnienia z VATu. Mogą dokonywać ich pośrednio, nie naruszając 
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prawa unijnego (np. poprzez udzielanie grantów kompensacyjnych lub zwiększanie 

wysokości dotychczas udzielanych grantów) lub bezpośrednio, ale jedynie zgodnie 

z 6th VAT Directive, tzn. poprzez redukowanie stawki VAT w odniesieniu do zakupu 

dóbr i usług przez NGOsy oraz opodatkowanie dóbr i usług dostarczanych przez 

NGOsy ich beneficjentom według stawki istotnie niższej od standardowej. 

UE w trosce o jednakowe uregulowania na wspólnym rynku zabroniła stosowania  

0-procentowej stawki VAT z wyjątkiem sytuacji występujących do tej pory 

i uregulowanych przez prawo krajów członkowskich. 

 

Praktyka 7: Wyłączenie z podatku VAT transakcji organizacji pozarządowych 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Umożliwienie organizacjom pozarządowym dokonywania zakupów dóbr i usług 

potrzebnych do realizacji ich celów statutowych po niższej cenie. 

b) Obszar zadań publicznych: Wszystkie zadania publiczne. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Istniejące w Czechach ramy finansowe sprzyjają 

rozwijaniu aktywności organizacji pozarządowych i wolontariatu. Organizacje 

pozarządowe są zwolnione od podatków od dochodu jeśli ich roczny przychód nie 

przekroczy 12 tys. euro. Bez względu na wielkość ich przychodu są one zwolnione od 

podatku VAT. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Czechy. 

e) Skala i koszty: Brak danych. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Poprawa kondycji finansowej organizacji 

pozarządowych oraz poszerzenie zakresu ich działań poprzez obniżenie kosztów 

nabywanych przez nie usług i towarów. Zachęta do podejmowania działań w formule 

organizacji pozarządowej. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Ułatwienie dla organizacji pozarządowych, które dzięki temu rozwiązaniu 

oszczędzają duże sumy pieniędzy. 

b) Ograniczenia: Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście aż tak duże zwolnienie jest 

konieczne, zwłaszcza w sytuacji kryzysu finansów publicznych. 
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Praktyka 8: Kodeks Dobrych Praktyk Finansowania Organizacji Pozarządowych 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Stworzenie efektywnych i skutecznych form finansowego współdziałania rządu 

kanadyjskiego z sektorem organizacji pozarządowych w zakresie realizacji ważnych 

celów publicznych. 

b) Obszar zadań publicznych: Sektor organizacji pozarządowych w Kanadzie obejmuje 

180 tys. organizacji działających nie dla zysku, z których 80 tys. jest 

zarejestrowanych jako organizacje charytatywne. Zatrudnia on 1,3 mln osób (około 

9% zasobów rynku pracy), a jego działania są wspierane przez 6,5 mln wolontariuszy 

(ich praca jest odpowiednikiem pełnoetatowego zatrudnienia 580 tys. osób). 

Organizacje sektora pozarządowego realizują zadania publiczne, w szczególności 

w obszarach sportu, rekreacji, sztuki, kultury, zdrowia i ochrony środowiska. 

2) Krótki opis (sposób funkcjonowania): W 2002 roku podpisano porozumienie między 

Rządem Kanady a sektorem organizacji pozarządowych (An Accord Between the 

Government of Canada and the Voluntary Sector). Jego celem było określenie 

podzielanych wartości, zasad i form tej współpracy. W oparciu o to porozumienie 

wypracowano Kodeks Dobrych Praktyk Finansowania Organizacji Pozarządowych. 

W oparciu o jego reguły departamenty federalne i agencje rządowe mogą wspierać 

finansowe organizacje pozarządowe w zakresie: 

 realizowanych przez nie programów i świadczonych usług publicznych; 

 wzmocnienia ich potencjału instytucjonalnego warunkującego jakość współpracy 

z departamentami federalnymi; 

 budowania partnerstwa na rzecz realizacji ważnych celów publicznych; 

 prowadzenia dialogu celem identyfikowania pojawiających się problemów 

społecznych; 

 prowadzenia badań służących lepszemu rozwiązywaniu problemów, przed którymi 

staje społeczeństwo kanadyjskie; 

 rzecznictwa służącego promowaniu określonych idei i rozwiązań; 

 innowacji, których wyniki mogą zostać wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania 

sprawami publicznymi, w które angażują się organizacje pozarządowe; 

 wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych, w wyjątkowych przypadkach mogą 

być również środki przewidziane na zakup gruntów lub budynków. 
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Wsparcie finansowe przybiera postać następujących mechanizmów: 

 wkład własny departamentów federalnych w działania prowadzone wspólnie 

z organizacjami pozarządowymi; 

 granty na realizację działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe; 

 kontrakty na realizację zadań i świadczenie usług przez organizacje pozarządowe; 

 inne formy wsparcia finansowego. 

a) Miejsce i czas wdrażania: Kanada od 2002 r. 

b) Skala i koszty: Brak całościowych i aktualnych danych. 

3) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Wprowadzenie Kodeksu przyczyniło się do 

podniesienia efektywności ekonomicznej współpracy rządu kanadyjskiego 

z organizacjami pozarządowymi, wzrostu przejrzystości procesu udzielanego wsparcia 

finansowego, wzmocnienia mechanizmów rozliczalności oraz wzmocnienia stabilności 

finansowej sektora organizacji pozarządowych15. 

4) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Systemowe uporządkowanie reguł i mechanizmów rządowego wsparcia 

finansowego organizacji pozarządowych prowadzące do wzrostu ich efektywności 

i skuteczności oraz poprawy przejrzystości. 

b) Ograniczenia: Wyniki badań ewaluacyjnych wskazują na trudności w wypracowaniu 

horyzontalnych mechanizmów wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, jak 

również na potrzebę doskonalenia procedur, w oparciu o które przebiega proces 

współpracy finansowej. Zaznaczyć należy jednak, że regularnie prowadzone są 

działania zmierzające do usprawniania mechanizmów współpracy finansowej 

departamentów federalnych i organizacji pozarządowych. 

 

Praktyka 9: Brytyjski „Compact” – porozumienie dotyczące współpracy organizacji 

pozarządowych z sektorem publicznym 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

 Cele: Poprawa współpracy między sektorem publicznym i organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego celem działań na rzecz obywateli i dobra wspólnego; 

delegowanie władzy od administracji centralnej w kierunku lokalnych społeczności; 

                                                           
15 Voluntary Sector Initiative (Canada). A Code of Good Practice on Funding: Building on an Accord 
Between the Government of Canada and the Voluntary Sector. 
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dostarczanie obywatelom i społeczeństwu lepszych usług publicznych; wzrost 

transparentności współpracy; budowanie potencjału trzeciego sektora; budowanie 

silnego i niezależnego społeczeństwa obywatelskiego; wprowadzanie zmian 

w programach świadczenia usług publicznych służących poprawie ich efektywności, 

skuteczności i przejrzystości. 

a) Obszar zadań publicznych: Szeroki zakres zadań publicznych. 

b) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Porozumienie określa następujące 

zobowiązania po stronie rządowej: 

 zapewnienie niezależności NGOsów i umożliwienie im prowadzenia działalności 

niezależnie od powiązań finansowych lub personalnych z administracją publiczną; 

 zapewnienie zasobów organizacjom, które świadczą usługi publiczne;  

 zapewnienie lepszego dostępu do informacji o usługach publicznych;  

 ułatwienie dostępu do publicznych zasobów i nieruchomości;  

 ułatwienie działalności w zakresie wolontariatu; 

 uwzględnianie wartości społecznych, ekologicznych i ekonomicznych 

w tworzeniu polityk publicznych, w tym efektów zewnętrznych polityk; 

uwzględnianie potrzeby aktywizacji społeczeństwa przy konstruowaniu polityk;  

 zapewnienie udziału NGOsów przy tworzeniu polityk i programów już od fazy 

początkowej;  

 organizowanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi;  

 likwidacja barier biurokratycznych w dostępie do tworzenia polityk publicznych;  

 otwarcie NGOsom nowych rynków świadczenia usług publicznych;  

 zapewnienie szerszego wachlarza form finansowania: granty, kontraktowanie, 

pożyczki, korzystanie z nieruchomości;  

 likwidacja barier w dostępie do finansowania, zwłaszcza dla małych organizacji;  

 udzielanie, o ile to możliwe i opłacalne, wieloletniego finansowania; 

dostosowanie szczegółowości monitorowania realizacji świadczonych usług 

publicznych do natury i skali przedsięwzięcia;  

 informowanie o ryzyku związanym z korzystaniem z danego mechanizmu 

finansowania i realizacją konkretnych usług. 

Jednocześnie w ramach zawartego porozumienia organizacje pozarządowe 

postanowiły:  
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 przekazywać stronie publicznej rzetelne informacje dotyczące prowadzonej przez 

nie działalności; 

 dążyć do zapewnienia autentycznej reprezentatywności obywatelom, m.in. 

poprzez badanie potrzeb beneficjentów i uwzględnianie ich sugestii 

w prowadzonych akcjach; przedkładać pomysły w oparciu o fakty i dane 

statystyczne; 

 zezwalać na monitorowanie swoich działań oraz ułatwiać beneficjentom 

wyrażanie opinii na temat dostarczonych usług publicznych; 

 informować władze publiczne o potencjalnych skutkach jakie mogą wystąpić 

w wyniku zmian sposobu finansowania usług; 

 pomagać w doskonaleniu programów i polityk publicznych oraz zapewniać 

sprawiedliwe stawki finansowania usług, aby wyeliminować dyskryminację. 

Oprócz porozumienia na szczeblu administracji centralnej istnieją także podobne 

porozumienia na szczeblu samorządowym. 

c) Miejsce i czas wdrażania: Anglia, pierwsza wersja powstała w 1998 roku i została 

znowelizowana w 2010 roku. 

d) Skala i koszty: W latach 2009-2010 organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

otrzymały od rządu 1,9 miliardów funtów. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania:  

Podstawowe efekty wprowadzonych zmian to: 

 doskonalenie polityk publicznych oraz lepsze zarządzanie programami zmian, które 

mają na celu kształtowanie autentycznego partnerstwa trzeciego sektora 

i administracji; zapewnienie ram dla niezależności NGO, bez względu na ich wielkość;  

 zapewnienie wskaźników, które mogą być wykorzystane przy ocenie i wdrażaniu 

rozwiązania;  

 ministerstwa zaangażowały się we wspieranie partnerstwa trzeciego sektora 

i administracji, m.in. poprzez tworzenie ciał doradczych i pracę nad programami 

związanymi z obszarami ich zainteresowań.  

Jednocześnie stosunkowo często wiele postanowień Compactu pozostaje jedynie 

w teorii. Np. tylko ok. 60% osób aktywnych w organizacjach pozarządowych i lokalnej 

społeczności deklarowało w 2012 roku, że zna Compact, a tylko ok. 30% twierdziło, że 
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jest aktywnie zaangażowanych w jego implementację16. Aby posłużyć się jeszcze 

jednym przykładem obrazującym częstą fasadowość proponowanych rozwiązań jest 

np. fakt, iż na terenie East Midlands żadna z ankietowanych organizacji nie stwierdziła 

zachowywania zawsze przez władze publiczne terminu 12-tygodniowego trwania 

konsultacji przed zmianami systemu finansowania przedsięwzięć. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania: 

a) Walory: Jeden spójny dokument przedstawiający zasady współpracy organizacji 

pozarządowych z władzą publiczną; skuteczna procedura postępowania 

odwoławczego dla organizacji pozarządowych, które uważają, że władza publiczna 

nie realizuje postanowień Compactu. 

b) Ograniczenia: W porozumieniu brakuje zdefiniowania pojęcia społeczeństwa 

obywatelskiego; duża ogólność postanowień; zagrożenie w postaci możliwości 

pozostawania wielu postanowień jedynie w teorii, „na papierze”, konieczność 

promocji porozumienia, co wiąże się z kosztami; zbyt małe powiązanie Compactu 

z innymi rozwiązaniami partnerskimi; pozytywny wpływ rozwiązania zależy od 

autentycznego zaangażowania po stronie władz publicznych i organizacji 

pozarządowych, a zatem istotną rolę w realizacji zamierzonych efektów odgrywają 

czynniki ludzkie i sytuacyjne; trudności w monitorowaniu wdrażania rozwiązania, 

wynikające przede wszystkim z tego, że zespoły odpowiedzialne za tę sprawę przy 

ministerstwach zajmują się także innymi kwestiami dotyczącymi trzeciego sektora 

i mają ograniczone zasoby do przeprowadzenia należytej ewaluacji; brak 

koordynacji działań związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Compactu na 

szczeblu ministerialnym i pomiędzy resortami; brak wyznaczonego jednego 

podmiotu odpowiedzialnego za identyfikowanie i publikowanie dobrych praktyk.  

Praktyka 10: System wsparcia finansowego dla małych organizacji pozarządowych17 

1) Charakterystyka rozwiązania: 

a) Cele: Wsparcie finansowe działań prowadzonych przez lokalne organizacje społeczne. 

Przyjmuje się, że wsparcie to prowadzić będzie do: 

 budowania kapitału społecznego wspólnot lokalnych; 

                                                           
16 www.compactvoice.org.uk/sites/default/files/survey_report_2012.pdf. 
17 Rozwiązanie to opisane zostało w oparciu o L. Thomson, J. CaulIer-Grice, Improving Small Scale 
Grant Funding for Local Voluntary and Community Organisations, Discussion paper, Young 
Foundation, 2007. 



str. 34 

 wzmacniania spójności społecznej wspólnot lokalnych; 

 wzmacniania podmiotowości wspólnot lokalnych oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

 wzrostu zaangażowania obywatelskiego w sprawy lokalne; 

 wzmacniania lokalnych sieci i mechanizmów współdziałania na rzecz spraw 

lokalnych. 

b) Obszar zadań publicznych: Lokalne organizacje społeczne to podmioty, których 

obroty roczne nie przekraczają 100 000 funtów rocznie. Ich aktywność koncentruje 

się przede wszystkim na świadczeniu pomocy wzajemnej. Współtwórcą, jak 

i odbiorcą ich oferty są mieszkańcy. Organizacje te często: 

 prowadzą lokalne kluby sportowe; 

 rozwijają aktywność edukacyjną; 

 animują przedsięwzięcie integracyjne (w tym o charakterze kulturalnym); 

 organizują szkolenia służące wzmacnianiu aktywności obywatelskiej na poziomie 

lokalnym; 

 angażują się w działalność na rzecz osób wykluczonych. 

c) Krótki opis (sposób funkcjonowania): Na system wsparcia finansowego lokalnych 

organizacji społecznych składają się cztery zasadnicze elementy tj.: 

 Wielki Fundusz Loteryjny (Big Lottery Fund); 

 Małe granty (Small Grants); 

 Finansowanie przez władze lokalne (Local Government Funding); 

 Fundacje wspólnot lokalnych (Community Foundations). 

 

Wielki Fundusz Loteryjny (Big Lottery Fund) 

Trzynaście niezależnych podmiotów odpowiada za rozdział grantów dla organizacji 

pozarządowych w oparciu o środki pochodzące z loterii narodowej (National Lottery). 

Jednym z nich jest Wielki Fundusz Loteryjny (Big Lottery Fund) posiadający roczny budżet 

w wysokości 630 mln funtów. Znacząca część tych środków trafia do lokalnych organizacji 

społecznych. U podstaw jego działania leżą dwie zasady, tj.: komplementarność wobec 

środków rządowych trafiających do organizacji lokalnych oraz przystępne procedury dostępu 

do tych środków. 
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Małe granty (small grants) 

Zakres grantów oferowanych przez rząd centralny i jego agendy dla lokalnych 

organizacji społecznych jest szeroki. Za kluczowe programy w tym zakresie uznaje się: 

 Fundusz liderów społeczności lokalnej (Community Champions); 

 Fundusz sieci lokalnej (Local Network Fund); 

 Pojedynczy program wspólnoty (Single Community Programme); 

 Fundusz budowania zdolności organizacyjnych wspólnot lokalnych (Faith Communities 

Capacity Building Fund). 

 

Finansowanie przez władze lokalne (Local Government Funding) 

Większość władz lokalnych prowadzi programy grantowe dla lokalnych organizacji 

społecznych. Programy te są, ze swej natury, zarządzane na poziomie lokalnym. 

Wprowadzenie w życie lokalnych porozumień (Local Area Agreements – LAA) w 2004 r. 

zainicjowało proces uzgadniania sposobów wykorzystania środków płynących z budżetu 

rządu centralnego ze środkami asygnowanymi przez władze lokalne18. I tak na przykład 

Fundusz Bezpiecznej i Silnej Wspólnoty Lokalnej (Safer and Stronger Communities Fund) był 

zarządzany – w ramach LAA – przez struktury rządu centralnego i władze lokalne. Wciąż 

jednak szereg władz lokalnych prowadzi własne, autonomiczne programy wsparcia dla 

lokalnych organizacji. 

 

Fundacje wspólnot lokalnych 

W Wielkiej Brytanii działa ponad 50 fundacji wspólnot lokalnych. Fundacje te działają 

jako pośrednicy dla donorów, operatorzy dla środków rządowych oraz brokerzy dla 

finansowego wsparcia działalności charytatywnej prowadzonej przez lokalne organizacje 

społeczne. Szacuje się, że w 2006 r. wsparły one około 18 tys. organizacji działających na 

poziomie lokalnym. W 2013 r. fundacje wspólnot lokalnych udzieliły w formie dotacji 

wsparcia w wysokości 65 mln funtów. Dotychczas zrealizowano prawie 20 000 grantów. 

Średnia wysokość jednego grantu wyniosła 3 000 funtów19.  

                                                           
18 W 2010 r. zrezygnowano ze stosowania formuły lokalnych porozumień. W ich miejsce 
wprowadzono nowe, bardziej elastyczny mechanizmy uzgadniania wsparcia dla organizacji lokalnych. 
19http://ukcommunityfoundations.org/media/network_stats2010 [data dostępu: 11.09.2014]. 
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Podstawowe zasady finansowania lokalnych organizacji społecznych w ramach 

systemu małych grantów to: 

 wysoka dostępność źródeł finansowania; 

 znacząca decentralizacja zarządzania środkami finansowymi; 

 racjonalne zasady konkurowania o środki finansowe; 

 dostosowanie kryteriów ubiegania się o wsparcie do potencjału organizacyjnego małych 

organizacji; 

 zróżnicowane formy finansowania, dostosowane do profilu i skali organizacji ubiegającej 

się o wsparcie finansowe; 

 rozliczalność (ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania) tak po stronie 

zarządzających środkami, jak i po stronie korzystających z nich. 

d) Miejsce i czas wdrażania: Poszczególne elementy systemu wsparcia finansowego 

małych, lokalnych organizacji pozarządowych pochodzą z różnych okresów. Ich 

funkcjonowanie, jako układu o charakterze systemowym, datuje się na lata 90. 

XX wieku. Opisywany system istnieje w Wielkiej Brytanii. 

e) Skala i koszty: Szacuje się, że liczba lokalnych organizacji społecznych – rosnąca od lat 

90. XX wieku – kształtuje się obecnie między 180 a 360 tys. Home Office ocenia, że 

wsparcie finansowe rządu brytyjskiego dla organizacji trzeciego sektora w latach 

2001-2002, wyłączając wsparcie dla stowarzyszeń zajmujących się problematyką 

mieszkalnictwa, kształtowało się na poziomie 2,03 mld funtów. Poza wsparciem 

finansowym rządu centralnego, do sektora organizacji pozarządowych, w okresie tym 

trafiło 1,87 mld funtów od władz lokalnych; 904 mln funtów od Narodowego Sytemu 

Ochrony Zdrowia (National Health Service) oraz 274 mln funtów ze środków Unii 

Europejskiej. Nowsze dane są trudne do uzyskania. Nic nie wskazuje na to, aby sumy 

wydawane w latach ubiegłych uległy w ostatnim czasie zmniejszeniu. 

2) Efekty wprowadzenia rozwiązania: Analiza opracowań poświęconych funkcjonowaniu 

systemu małych grantów wskazuje, że rozwiązanie to przyczyniło się do: 

 zwiększenia dostępności wsparcia finansowego dla lokalnie działających organizacji 

społecznych; 

 wzrostu liczby inicjatyw podejmowanych przez lokalnie działające organizacje 

społeczne; 
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 aktywizacji lokalnych społeczności poprzez ich zaangażowanie w przedsięwzięcia 

społeczno-kulturowe i sportowe prowadzone przez te organizacje; 

 wsparcia osób wykluczonych i ich społecznej reintegracji; 

 wzmocnienia lokalnych więzi społecznych oraz skłonności do współdziałania; 

 wzmocnienia potencjału organizacyjnego lokalnych organizacji i zdolności do 

pozyskiwania wsparcia finansowego20. 

3) Walory i ograniczenia rozwiązania:  

a) Walory: Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu małych 

grantów wskazują na jego pozytywny wpływ na rozwój małych, lokalnych organizacji 

społecznych, w tym w sferze zarządzania (aspekt organizacyjny). Obrazują one także 

jego pozytywne oddziaływanie na jakość programowania działań podejmowanych 

przez te organizacje (aspekt programowy). W przekazie płynącym z ocen działania 

tego systemu zwrócić należy uwagę na jego silnie aktywizujący i innowacyjny sposób 

oddziaływania na lokalne organizacje społeczne (aspekt innowacyjny). Ponadto 

zwrócić należy uwagę na wpływ systemu małych grantów na wzrost zdolności tych 

organizacji do pozyskiwania środków finansowych warunkujących trwałość ich 

działania (aspekt trwałości). 

b) Ograniczenia: Wśród lokalnych organizacji społecznych narastają obawy dotyczące 

wielkości dostępnych dla nich środków finansowych. Z jednej strony wzrastają 

dochody trzeciego sektora jako całości, co wynika ze wzrostu liczby organizacji 

pozarządowych. Z drugiej zaś strony, dochody poszczególnych organizacji 

pozarządowych spadają. W szczególności dotyczy to lokalnych organizacji 

(doświadczyły one największego przeciętnego spadku dochodów). Ponadto zagrożeń 

upatruje się w postępującym w Wielkiej Brytanii procesie kontraktowania 

świadczenia usług publicznych przez organizacje pozarządowe. W tym kontekście 

podnosi się, że małe lokalne organizacje nie będą w stanie konkurować 

z wyspecjalizowanymi i wyposażonymi w znaczące zasoby kadrowe i finansowe 

dużymi organizacjami pozarządowymi. Jako zagrożenie wskazuje się także fakt, że 

pomimo możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe przez lokalne organizacje, 

                                                           
20 Interesujące spostrzeżenie na temat zalet i ograniczeń tego rozwiązania znaleźć można w pracy: 
L. Thomson, J. CaulIer-Grice, Improving Small Scale Grant Funding for Local Voluntary and Community 
Organisations, Discussion paper, Young Foundation, 2007. 
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często nie posiadają one odpowiedniego potencjału organizacyjnego do poprawnego 

przygotowania aplikacji. 
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VII. KIERUNKI WZMACNIANIA MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W POLSCE 

Poszukując możliwości doskonalenia/wzmacniania mechanizmów współpracy finansowej 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w naszym kraju należy rozpocząć od 

dostrzeżenia, że zbiór tych mechanizmów jest szeroki. Mieszczą się w nim, między innymi 

regranting, pożyczki, poręczenia/gwarancje, inicjatywa lokalna, tryb małych zleceń, dotacja 

inwestycyjna, budżet partycypacyjny, wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych. 

Uprawnione jest stwierdzenie, że liczba i zróżnicowanie tych instrumentów tworzą 

sprzyjające warunki do poszerzenia zakresu i form tej współpracy oraz jej istotnej 

intensyfikacji. 

W kontekście przywołanej powyżej uwagi formułujemy trojakiego rodzaju postulaty: 

a) Po pierwsze, pełniejsze wykorzystanie instrumentów już istniejących w polskim porządku 

prawnym. W szczególności należałoby skupić się na poszerzeniu zakresu wykorzystania 

takich mechanizmów jak poręczenia/gwarancje, kontraktowanie usług publicznych 

(w szczególności tych o charakterze społecznym) oraz budżet partycypacyjny. 

Mechanizmy te uznajemy za nowoczesne i służące wzmacnianiu finansowych podstaw 

działania organizacji pozarządowych oraz sprzyjające ekonomizacji ich działań 

i profesjonalizacji zarządzania. 

b) Po drugie, odwołując się do rozwiązań międzynarodowych, postulujemy pełniejsze 

wykorzystanie mechanizmów voucherów, jak również tworzenia zachęt podatkowych dla 

rozwoju prywatnej działalności filantropijnej. Doświadczenia międzynarodowe skłaniają 

także do intensyfikacji procesu zlecania organizacjom pozarządowym świadczenia usług 

publicznych. Instrumenty, o których tutaj mowa służą wzmacnianiu pozycji ekonomicznej 

organizacji pozarządowych a zarazem umożliwiają ich pełniejsze włączenie 

w wykonywanie zadań publicznych. Ponadto mechanizmy te mogą poszerzać swobodę 

obywateli w sferze decydowania o sposobie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez 

posiadane przez nich zasoby finansowe. 

c) Po trzecie, dostrzegając potencjał rozwojowy tkwiący we współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi jako wykonawcami zadań publicznych 

postuluje się sukcesywne zwiększanie środków finansowych temu dedykowanych. W tym 

przypadku, szczególne istotne jest poszerzanie zakresu udziału organizacji 
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pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych. Mechanizm ten może prowadzić do 

budowania podstaw ekonomicznej autonomii organizacji pozarządowych, bez której nie 

sposób realizować misji tego rodzaju organizacji. Może on także prowadzić do poprawy 

efektywności i jakości usług publicznych świadczonych poprzez organizacje pozarządowe 

poprzez mechanizm ich kontraktowania. 
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