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Niniejszy raport został opracowany w ramach zadania nr 1 projektu „Wzmocnienie 

mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF). Projekt MWF 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. 

* * * 

Przedmiotem analizy opisanej w niniejszym raporcie są obowiązujące przepisy prawa, 

orzecznictwo organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także akty 

prawa miejscowego, w tym m.in.: 

 Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

 Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2013-2015; 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego; 

 Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu powiatu 

nakielskiego. 

* * * 

Omawiając poszczególne instytucje prawne kształtujące współpracę organizacji 

pozarządowych z organami administracji publicznej, w raporcie zwrócono uwagę na 

uwarunkowania formalnoprawne kształtujące sytuację prawną realizatorów zadań 

publicznych. 

* * * 

Raport uwzględnia stan prawny na dzień 5 maja 2014 r. 



 3 

Spis treści 

1. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY JST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 4 

2. ZAKRES WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 6 

3. FORMY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 12 

3.1. Niezadaniowe formy współpracy w realizacji zadań publicznych 12 

3.2. Zadaniowe formy współpracy 23 

4. PRAWNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGULACJI 
PRAWA ODRĘBNYCH WZGLĘDEM U.D.P.P.W. 44 

4.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 44 

4.2. Pomoc społeczna 45 

4.3. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 46 

4.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 46 

4.5. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 47 

4.6. Działalności klubów sportowych 48 

4.7. Ochrona ludności i ratownictwo 49 

5. PRAWNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW FORMALNOPRAWNYCH ICH REALIZACJI 
NAKŁADANYCH PRZEPISAMI PRAWA ORAZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z FORM 
PRAWNYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ NGO 52 

6. GŁÓWNE REKOMENDACJE 55 

ZAŁĄCZNIK: WSPÓŁPRACA JST Z NGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH AKTÓW PRAWA 
MIEJSCOWEGO 61 

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 63 

Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na lata 2013-2015 64 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania 
oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego 66 

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu powiatu nakielskiego 68 

NOTA O AUTORZE 70 

 



 4 

1. Podstawowe zasady współpracy JST z organizacjami 

pozarządowymi 
 

 

Regulacja art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), dalej 

jako u.d.p.p.w., określa podstawowe zasady współpracy organów administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi zaliczając do nich zasadę pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Rozumienie powołanych zasad zostało przybliżone w uzasadnieniu do projektu ustawy 

o pożytku publicznym i o wolontariacie, w którym wyjaśniono: 

 w myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji publicznej, 

respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich 

prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących 

także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, 

a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na 

zasadach i w formie określonych w projektowanej ustawie; 

 zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach 

określonych w projektowanej ustawie oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych, 

uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie 

stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania 

zadań publicznych przez właściwy organ administracji publicznej, a także w wykonywaniu 

tych zadań; 

 kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu 

organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują wyboru 

najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad 

uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych; 

 mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają 

współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach 

i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest 
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współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach zadań publicznych już realizowanych 

w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej lub 

nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, aby 

możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne 

instytucje i osoby1. 

 

Zastosowanie powyższych zasad w procedurach stosowania prawa zostanie 

przedstawione w dalszej części raportu na przykładzie stosowania omawianych norm 

prawnych oraz orzecznictwa. 

                                                        
1
 Uzasadnienie do projektu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, LEX, stan prawny na luty 2005 r. 
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2. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi 
 

 

Przedmiot współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

łączy się bezpośrednio z zakresem zadań i kompetencji przypisanych poszczególnym 

kategoriom organów administracji publicznej. Wskazuje na to bezpośrednio treść art. 1 ust. 1 

u.d.p.p.w., zgodnie z którym działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie 

użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. 

W konsekwencji kluczową kwestią staje się ustalenie norm prawnych zawierających 

zakres działania oraz sposobów ich realizacji przez daną kategorię organów administracji 

publicznej, w analizowanym przypadku gmin i powiatów. 

Udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej posiada 

umocowanie w normach konstytucyjnych. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP „Samorząd 

terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach 

ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność”. Z kolei art. 166 ust. 1 Konstytucji wskazuje, iż „zadania publiczne służące 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego jako zadania własne“. 

Zakres działania gminy wyznacza art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządnie gminnym, dalej jako u.s.g. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), 

zgodnie z którym „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Zakres przedmiotowy 

powyższego przepisu dopełnia norma ust. 2 tego przepisu, przyznająca gminie 

(w szczególności jej organom) kompetencję rozstrzygania tego rodzaju spraw, 

tj. podejmowania w tych sprawach wiążących decyzji. 

Zastosowaną w tych przepisach konstrukcję prawną respektują pozostałe ustawy 

o samorządzie terytorialnym. Przytoczyć należy zwłaszcza art. 4 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dalej jako u.s.p. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, 

poz. 595, ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 596, ze zm.), stosownie do których powiat 
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wykonuje zadania określone ustawami, a więc wyspecyfikowane w ustawie, a zadania 

powiatu i samorządu województwa nie mogą naruszać samodzielności gminy2. 

Powołana norma zawiera dwa, ściśle ze sobą powiązane, domniemania – 

domniemanie właściwości gminy we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżonych przez ustawę na rzecz innych podmiotów oraz domniemanie kompetencji 

do podejmowania rozstrzygnięć w tych sprawach3. 

Rozwinięcie regulacji art. 6 u.s.g. w zakresie zadań własnych zawiera art. 7 

przedmiotowej ustawy, w myśl którego „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy”. Powyższy przepis koresponduje z przyjętą w ramach regulacji 

konstytucyjnej zasadą określoną w art. 166 Konstytucji RP, iż zadania służące zaspokajaniu 

potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego 

jako zadania własne. Nie analizując w tym miejscu szczegółowo zawartego w nim katalogu 

zadań własnych, należy podkreślić, iż ma on charakter otwarty. 

Konsekwencją otwartego katalogu działań wymienionych w art. 7 u.s.g. jest przyjęcie, 

iż przepis art. 7 stanowi jedynie regulację ustalającą ogólny zakres działania organów gminy. 

Samodzielnie nie może on jednak pełnić podstawy prawnej działań podejmowanych wobec 

obywateli4. Oznacza to, iż dookreślenie zakresu zadań gminy odbywa się na gruncie 

przepisów prawa materialnego oraz tzw. ustaw kompetencyjnych. 

W wydanym na gruncie analizowanego art. 7 u.s.g. wyroku z dnia 13 października 

2005 r. Naczelny Sad Administracyjny wskazał, iż powołany przepis „[...] jest regulacją prawa 

ustrojowego, ustala zakres działania organów gminy, jest przepisem określającym w sposób 

ogólny granice w jakich odrębne ustawy mogą przewidywać kompetencje dla organów 

gminy do władczego kształtowania oznaczonej kategorii stosunków społecznych5”. 

Zadania gminy, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.g., mogą zostać zrealizowane bądź za 

pośrednictwem gminnych jednostek organizacyjnych, bądź przez powierzenie zadań innym 

podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym. Podstawę prawną realizacji zadań gminy 

przez inny podmiot stanowi umowa cywilnoprawna, zawierając elementy administracyjne. 

Podejmowane w tym trybie działania nie posiadają charakteru władczego. Powiązanie 

                                                        
2
 A. Szewc, Komentarz do art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, LEX. 

3
 T. Moll [w:], Ustawa o samorządzie gminnym, red. B Dolnicki, Warszawa 2010, str. 100. 

4
 P. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Warszawa 2013, 

str. 229 z cyt. tam literaturą. 
5
 Wyrok NSA z dnia 13.10.2004 r. Sygn. akt OSK 1932/04, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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organizacyjne między kontrahentem a gminą przybiera formę współdziałania, stanowiącą 

pewną postać powiązania organizacyjnego i funkcjonalnego między podmiotami 

administrującymi, niezależnymi od siebie. W doktrynie wskazuje się, iż jedną 

z podstawowych cech współdziałania jest brak organizacyjnego podporządkowania między 

podmiotami realizującymi określony cel6. 

Ustawodawca nie wskazuje kryteriów wyboru którejkolwiek z form realizacji zadań 

publicznych pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia organom gminy. Niemniej jednak, 

w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego, podejmując decyzję organy gminy, mimo 

posiadanej swobody wyboru, winny brać także pod uwagę charakter zadań realizowanych 

przez gminę. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 maja 2006 r. 

wydanym na gruncie ustawy o systemie oświaty, jej przepis art. 5 ust. 5 należy rozumieć jako 

określający w sposób jednoznaczny, iż podmiotem obowiązanym do zakładania 

i prowadzenia publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jest gmina. Tego 

obowiązku gminy nie może zastąpić rozwiązanie polegające na powierzeniu wykonywania 

zadań w zakresie zakładania i prowadzenia publicznych placówek oświatowych odrębnej 

osobie prawnej7. 

Analogicznie jak w przypadku gmin, w celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć 

jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 u.s.p.). 

Katalog zadań własnych powiatu określa art. 4 ust. 1 u.s.p. Katalog zadań powiatu 

wymienionych w analizowanym przepisie ma charakter enumeratywny w przeciwieństwie do 

ustawy gminnej. Taksatywny katalog zadań powiatu podkreślił także Wojewódzki Sąd 

Administracyjny, który stwierdził, że: „W przeciwieństwie do gminy powiat może wykonywać 

tylko zadania wyraźnie przypisane mu przez ustawodawstwo. Właściwość powiatu do 

realizacji zadań własnych może dotyczyć tylko lokalnych zadań o charakterze 

ponadgminnym, które muszą wyraźnie wynikać z przepisów ustaw prawa materialnego”8. 

Możliwość wchodzenia przez powiat w stosunki umowne z innymi podmiotami wynika 

z przyznanej powiatowi na podstawie art. 2 ust. 2 u.s.p. osobowości prawnej. Przez owe 

„inne podmioty” należy rozumieć osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezwiązane 

pod względem strukturalnym z samorządem powiatowym. Wykonywanie przez te podmioty 

                                                        
6
 A. Matan [w:], Ustawa o samorządzie gminnym, red. B Dolnicki, Warszawa 2010, str. 100. 

7
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.05.20106 r., Sygn. akt I SA/Wa 1818/05, LEX nr 227701. 

8
 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2006 r., Sygn. akt IV SA/Wr 259/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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zadań powiatu odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy 

podmiotem realizującym zadania a powiatem. Jedną z kategorii omawianych podmiotów 

mogących brać udział w realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz 

organizacje zrównane w prawach z tymi podmiotami. 

W orzecznictwie administracyjnym podkreśla się, że „z punktu widzenia prawa, 

z reguły nie ma wymogu, aby gmina (także i powiat – przyp. aut.) realizowała swoje zadania 

tylko i wyłącznie przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych”, i nie ma przeszkód 

prawnych, by zadania gminy były realizowane również na podstawie umów prawa cywilnego 

przez podmioty dotowane z budżetu gminy. Wskazuje się, że „dotacja (dofinansowanie) jest 

w tej sytuacji prawną formą realizacji zadania własnego gminy przy pomocy innego 

podmiotu“9. 

W celu uniknięcia powtórzeń z raportem pn. „Instytucjonalno-finansowe 

uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi”10, w niniejszym opracowaniu zostały pominięte rozważania dotyczące 

gospodarki komunalnej, na rzecz omówienia sfer zadań publicznych wyznaczających ramy 

przedmiotowe współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej. 

Płaszczyzny współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym definiuje art. 1 ust. 1 pkt. 1) 

u.d.p.p.w. wskazując, iż akt ten reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy 

organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Kluczowymi z punktu widzenia określenia płaszczyzn współdziałania są pojęcia 

„działalności pożytku publicznego” oraz „sfery zadań publicznych”. 

Termin „działalności pożytku publicznego” definiuje art. 3 ust 1 u.d.p.p.w., w myśl 

którego jest nią działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 

Sfery zadań publicznych określa przedmiotowo art. 4 u.d.p.p.w. Wymieniony w tym 

przepisie katalog zadań publicznych ma charakter zamknięty. Ustawodawca dopuszcza jego 

rozszerzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, która obowiązana jest w takim 

                                                        
9
 Uchwała RIO w Opolu z dnia 28 października 1998 r., 16/97/98, LEX nr 42616. 

10
 Raport autorstwa D. Sześciło, M. Kudłacza, M. Chomątowskiej opracowany w maju 2014 r. w ramach 

projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 
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przypadku kierować się szczególną społeczną użytecznością tych zadań oraz możliwością ich 

wykonywania przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w sposób 

zapewniający wystarczające zaspokojenie społecznych potrzeb.  

Prowadzenie przed ograny administracji publicznej działalności w sferze zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nimi 

zrównanymi jest prawnym obowiązkiem ciążącym na tych organach. Wskazuje na to 

jednoznaczne redakcja art. 5 ust. 1 u.d.p.p.w., w myśl którego „organy administracji 

publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych […] we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., 

prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji 

publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 

organów”11. 

Przykładowy katalog form współdziałania definiuje art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. wskazując, iż 

współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami zrównanymi w prawach z tymi organizacjami odbywa się w szczególności 

w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zrównanym w prawach z tymi 

organizacjami realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi 

w prawach z tymi organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 

utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów zrównanych w prawach z tymi 

organizacjami oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 
                                                        
11

 P. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych.., op. cit., str. 118 z cyt. tam literaturą. 
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Niezależnie od powyższego wykazu, ustawodawca w innych jednostkach redakcyjnych 

u.d.p.p.w. rozszerza katalog form współpracy, który w zakresie realizowanych zadań 

publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu zostaje 

wzbogacony o: 

a) roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwalany obligatoryjnie, po konsultacjach z nimi przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego okres obowiązywania program (art. 5 a ust. 1 u.d.p.p.w.); 

b) wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwalany fakultatywnie zgodnie z procedurą 

obowiązującą dla rocznych programów współpracy (art. 5 a ust. 2 u.d.p.p.w.); 

c) możliwość udzielenia pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku 

publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 5 a ust. 2 u.d.p.p.w.). 

 

Dokonując kategoryzacji poszczególnych form współpracy organów administracji 

publicznej, w tym szczególnie ze względu na właściwe dla nich cechy, w literaturze 

przedmiotu12 dokonano podziału na formy przejawiające się w realizacji zadań zleconych – 

„formy zadaniowe” oraz takie, które opierają się na innych niż zlecanie zadań podstawach – 

„formy niezadaniowe”. 

 

                                                        
12

 P. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych…, op. cit., str. 118 i n. z cyt. tam literaturą. 
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3. Formy realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe 
 

 

Opierając się na przytoczonym w poprzednim rozdziale raportu podziale form 

współpracy międzysektorowej na zadaniowe i niezadaniowe, w dalszej jego części zostaną 

przedstawione poszczególne ich rodzaje w kontekście zasad i praktyki stosowania 

omawianych przepisów prawa. 

Z uwagi na cel raportu, analizie zostały poddane: literatura, obowiązujące przepisy 

prawa, literatura prawnicza oraz orzecznictwo odnoszące się do gmin i powiatów. 

 

3.1. Niezadaniowe formy współpracy w realizacji zadań publicznych 
 

Odwołując się do powyższego podziału, w zakresie niezadaniowych form współpracy 

organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., ustawa w art. 5 ust. 2 wymienia:  

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi w prawach 

z tymi organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

c) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 

utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 

d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów zrównanych w prawach z tymi 

organizacjami oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

e) roczne i wieloletnie programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi. 
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Zarówno przepis art. 5 ust. 2 pkt. 2 u.d.p.p.w., jak i inne przepisy obowiązującego 

prawa nie określają sposobu realizacji obowiązku wzajemnego informowania się, niemniej 

jednak w praktyce samorządowej obowiązek ten realizowany jest przez samorządy 

w różnorodnych formach zależnych od potrzeb i warunków lokalnych, m.in. za 

pośrednictwem stron internetowych (np. Kraków), pełnomocników ds. kontaktów 

z organizacjami pozarządowymi (Słupsk, Łódź) lub jednostek organizacyjnych powoływanych 

do działania na rzecz organizacji trzeciego sektora (Olsztyn). Płaszczyznę wymiany informacji 

stanowią również Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciała doradcze i konsultacyjne 

składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego. Sporny 

w literaturze jest zakres podmiotowy obowiązywania wzajemnego informowania. 

Wbrew literalnej wykładni powołanego przepisu art. 5 ust. 2 pkt. 2 u.d.p.p.w. 

przyjmuje się, iż obowiązek informowania spoczywa jedynie na organach administracji, nie 

obciąża zaś organizacji pozarządowych. Przyjęcie przeciwnej tezy rodzi z kolei pytanie 

o potencjalny sposób egzekucji tego obowiązku. Nie wchodząc w przedmiotowy spór, nie 

ulega wątpliwości, iż realizacja powyższego obowiązku przez każdą ze stron może przyczynić 

się do zbliżenia kierunków działania oraz podniesienia jakości i efektywności współpracy 

z korzyścią dla społeczności lokalnej. 

Wymóg konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi 

w prawach z tymi organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji wprowadza art. 5 ust. 2 pkt. 3 u.d.p.p.w., zaś jego 

rozwinięcie, poprzez upoważnienie organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad konsultacji zostało 

zawarte w ust. 5 analizowanego artykułu.  

Zakres regulacji ustawowej nie precyzuje form konsultacji, jak i zasad na jakich 

konsultacje te winny być przeprowadzone. Wymóg konsultacji, o których mowa w art. 5 

ust. 2 pkt. 3 u.d.p.p.w. nie określa również procedury, na wypadek niepodjęcia uchwały 

przyjmującej program współpracy lub stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru. 

Niedostateczność regulacji zagadnień konsultacji społecznych widoczna jest 

w szczególności w zakresie braku minimalnych wymagań dotyczących zasad 

przeprowadzenia konsultacji, jak i precyzyjnego kręgu podmiotów uprawnionych do wzięcia 

udziału w konsultacjach. Podniesione braki w regulacji ustawy w powiązaniu z niewiążącym 

charakterem opinii uprawnionych podmiotów wyrażonych w procedurze konsultacji 
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powoduje, iż mają one niejednokrotnie iluzoryczny charakter i nie wzbudzają 

zainteresowania po stronie organizacji pozarządowych. 

Mimo przedstawionych wad analizowanej regulacji ustawy, niespełnienie wymogu 

ustawy w zakresie konsultacji traktowane jest zarówno przez organy nadzoru jak i judykaturę 

jako istotne naruszenie prawa powodujące podstawę stwierdzenia nieważności uchwały 

właściwej rady13. 

Charakter prawny uchwał stanowionych na podstawie art. 5 ust. 5 u.d.p.p.w. stał się 

przedmiotem oceny sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r. Naczelny 

Sąd Administracyjny stwierdził, iż także „…inne ustawy niż ustawy samorządowe, mogą 

upoważniać organy jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa 

miejscowego, które mają charakter powszechnie obowiązujący na terenie danej jednostki 

samorządu terytorialnego. Takim przepisem jest art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)”. 

W dalszej części uzasadnienia wyroku Sąd stwierdza: „o charakterze normatywnym uchwały 

organu gminy przesądza istota zawartych w niej rozwiązań – rodzaj zamieszczonych w niej 

norm. […] Jeżeli akt prawotwórczy zawiera co najmniej jedną normę postępowania 

o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego”14, zatem – 

zgodnie z art. 42 u.s.g. w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – podlega obowiązkowi publikacji 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym15. 

Na gruncie każdej z analizowanych przez sądy administracyjne spraw judykatura 

konsekwentnie odmawiała przyznania uchwałom regulującym procedury konsultacji 

charakteru akt kierownictwa wewnętrznego mających moc wiążącą wewnątrz układu 

organizacyjnego i odnoszący się do indywidualnie oznaczonych w ustawie podmiotów16. 

                                                        
13

 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2012 r., II SA/Lu 94/12, 
LEX 1141277. 
14

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 r., II OSK 2039/11, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
15

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r., II OSK 1582/12, LEX 
nr 1219252, także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2011 r., 
II OSK 1497/11, LEX nr 1070343. 
16

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r., IV SA/Po 150/11, LEX 
nr 1128823, wydany w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Wieleniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. nr KN.Pi-3.0911-397/10 w przedmiocie regulaminu przeprowadzenia 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Przedmiotem oceny sądów oraz organów nadzoru był również sposób realizacji normy 

kompetencyjnej określonej w art. 5 ust. 5 u.d.p.p.w. 

W jednej z rozstrzyganych spraw, zarówno w ocenie sądu, jak i organu nadzoru za 

niedopuszczalną została uznana praktyka ograniczenia uprawnień organizacji pozarządowych 

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do uczestniczenia w przeprowadzanych 

konsultacjach z chwilą powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego. W uzasadnieniu 

wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podniósł, iż „skoro ustawodawca nie 

dokonał wyłączenia uprawnienia organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 

3 ust. 3 ustawy do opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, to tym 

bardziej nie może tego uczynić Rada Miejska bez wyraźnego upoważnienia ustawowego”17. 

W przedmiotowym rozstrzygnięciu sąd również podkreślił, iż ustanowienie Rady Działalności 

Pożytku Publicznego nie eliminuje obowiązku dokonywania konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z nimi w prawach aktów prawa miejscowego 

w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji. 

W innym z orzeczeń sąd administracyjny jednoznacznie wykluczył możliwość zawarcia 

w uchwale określającej zasady konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

zrównanymi z nimi w prawach subdelegacji dla organu wykonawczego do określenia innych 

niż w uchwale zasad realizacji konsultacji. Sąd, podzielając stanowisko organu nadzoru 

wskazujące na obowiązek rady gminy normatywnej regulacji sposobu konsultowania 

w sposób wyczerpujący, zwrócił uwagę na brak podstawy prawnej do subdelegacji 

kompetencji prawotwórczych rady gminy18. 

Ogólny obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery 

zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia 

przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego określa art. 5 ust 2 pkt. 4 u.d.p.p.w. 

Szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego projektów aktów 

prawa miejscowego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 
                                                        
17

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2011 r., III SA/Wr 15/11, 
wydany w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 
z dnia 9 listopada 2010 r. nr L/359/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami organizacji pożytku publicznego prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej, http://edzienniki.duw.pl. 
18

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2011 r., III SA/Wr 9/11, 
wydany w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku z dnia 20 września 2010 r. nr XLI/264/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów 
prawa miejscowego, http://edzienniki.duw.pl. 

http://edzienniki.duw.pl/
http://edzienniki.duw.pl/


 16 

5 u.d.p.p.w.). Ponadto na podstawie art. 41g u.d.p.p.w. organ stanowiący odpowiednio 

powiatu lub gminy określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację 

i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę 

zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej 

lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad. 

Szczegółowa regulacja procedury powoływania gminnych i powiatowych Rad 

Działalności Pożytku Publicznego, ich składu, jak również trybu podejmowanych decyzji 

i skutków prawnych przekroczenia bądź zaniechania wyrażenia stanowiska, została zawarta 

w art. 41e-41i u.d.p.p.w. Za mankament powołanej regulacji należy uznać pozostawienie 

rozstrzygnięcia w kwestii utworzenia Rady Pożytku Publicznego autonomicznej woli organu 

stanowiącego właściwej jednostki pożytku publicznego, niezależnie od opinii podmiotu 

inicjującego jej utworzenie. 

Wśród zagadnień w zakresie stosowania przepisów regulujących działalność Rad 

Pożytku Publicznego wywołujących największe spory, na pierwszy plan wysuwają się kwestie 

zakresu uprawnień i swobody organów stanowiących j.s.t. w kształtowaniu regulacjami 

prawa miejscowego zasad ich działania. 

W wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

krytycznie odniósł się do regulacji zaskarżonej uchwały upoważniającej Prezydenta Miasta do 

powołania Kapituły Kompetencyjnej. W ocenie sądu zaskarżoną uchwałą wprowadzono do 

procedury powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego dodatkowe ciało 

kolegialne – Kapitułę Kompetencyjną, złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w, a także z przedstawicieli Rady Miasta 

i przedstawicieli Prezydenta Miasta. Zdaniem sądu „z treści art. 41g ustawy nie można 

wywieść kompetencji Rady Miasta do stanowienia o istnieniu bytów mających charakter 

organu. Wynika to z literalnego brzmienia przepisu, który jednoznacznie stanowi jedynie 

o określeniu trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania organu 

przewidzianego w ustawie, tj. Rady Pożytku Publicznego. Zgodnie z utrwalonym poglądem 

orzecznictwa i doktryny prawa – kompetencji organu nie można domniemywać. Normy 

kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny. Organy administracji 

działają w granicach prawa i nie mogą zatem tworzyć zinstytucjonalizowanych bytów 
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organizacyjnych, nie posiadając do tego ustawowego upoważnienia”19. W powołanym 

orzeczeniu sąd nie dopuścił również możliwości regulacji trybu odwołania członków Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Sąd podkreślił natomiast, iż rada gminy powinna w ramach 

ustawowego upoważnienia do określenia trybu powoływania członków Rady Działalności 

Pożytku Publicznego przyjąć takie rozwiązanie, które pozwoli na rzeczywistą i pełną 

realizację nakazu reprezentatywności, bez powoływania ciała, które ma cechy odrębnego 

organu. 

Przepis art. 5 ust. 2 pkt 5 u.d.p.p.w. dający możliwość tworzenia wspólnych zespołów 

o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, podmiotów zrównanych w prawach z tymi organizacjami oraz 

przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, stanowi samodzielną podstawę 

prawną realizacji obowiązku współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Cytowany przepis nie 

definiuje formy powołania zespołów, jak również ich kompetencji, zatem mogą zostać 

powołane zarówno przez organy stanowiące jak i wykonawcze. Zakres działania zespołu 

może zostać wyznaczony zadaniowo, do udziału w rozstrzyganiu określonych kategorii spraw 

jak również ograniczony do udziału w konkretnie oznaczonej sprawie. Na tle realizacji 

przedmiotowej formy współpracy nie zidentyfikowano postulatów oraz sporów mogących 

wskazywać na konieczność zmian w zakresie ich funkcjonowania. 

Obok wymienionych wyżej form współpracy, ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wprowadza dwa instrumenty prawne o charakterze 

programowym regulujące zasady współpracy organów jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

u.d.p.p.w. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 analizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie po 

uprzednich konsultacjach uchwala roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Nowelizacja ustawy z roku 2010 dała jednostkom samorządu terytorialnego możliwość 

uchwalania, na zasadach określonych dla programów jednorocznych, wieloletnich 

programów współpracy (art. 5a ust. 2 u.d.p.p.w.). Zarówno organy nadzoru jak i sądy 
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administracyjne stoją na stanowisku, iż przedmiotowe programy stanowią dwa odrębne 

dokumenty prawne. W jednym z orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

podkreślił trafność rozstrzygnięcia Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z którym roczny 

program współpracy i wieloletni program współpracy, o których mowa w art. 5a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to dwa odrębne programy i każdy z nich 

podlega obowiązkowi odrębnej konsultacji z określonymi organizacjami, w określonym trybie 

w razie ich uchwalania. Tym samym, poddanie wymaganymi ustawowo konsultacjami 

jednego z nich, nie oznacza objęcia nimi (ustawowymi konsultacjami) także drugiego 

programu20. 

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z nimi w prawach winna zostać podjęta przez 

organ stanowiący j.s.t. w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania program. Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 24 listopada 2011 r. powyższy 

termin nie ma charakteru zawitego, a jego uchybienie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, mimo iż stanowi niewątpliwie naruszenie prawa, nie daje podstaw do 

stwierdzenia nieważności uchwały i samo przez się nie pozbawia organu stanowiącego 

kompetencji do podjęcia takiej 21 . Powyższe orzeczenie poprzedza niejednolita linia 

orzecznicza WSA, przyjmująca pogląd o zawitym charakterze terminu. W konsekwencji 

podjęcie uchwały po jego upływie skutkowało stwierdzeniem jej nieważności22. 

Charakter prawny uchwał w sprawie programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z nimi w prawach w chwili obecnej nie 

stanowi już przedmiotu sporu. 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 

2013 r. Sąd podniósł, iż nie ulega wątpliwości, że uchwała w przedmiocie rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

u.d.p.p.w. jest aktem prawa miejscowego, bowiem zawiera normy o charakterze generalnym 

(czyli nie odnoszące się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii 

potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym (czyli nie są konsumowane przez jednokrotne 

                                                        
20

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2013 r., III SA/Wr 124/13, 
LEX nr 1330073. 
21

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 
2107/11, LEX nr 1152139.  
22

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2011 r., III SA/Wr/127/11, LEX 
nr 1100655. 
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zastosowanie, lecz mogące być wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków 

w przyszłości), a nadto wydana została przez ustawowo wskazany organ administracji23. 

Minimalny zakres regulacji rocznego programu współpracy określa art. 5a ust. 4 

u.d.p.p.w. Analiza praktyki stosowania przedmiotowej regulacji wskazuje, iż samorządy 

lokalne niejednokrotnie modyfikują minimalny zakres regulacji określony ustawą, co spotyka 

się z jednoznaczną dezaprobatą organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. 

W jednej z rozstrzyganych spraw sąd administracyjny stanął na stanowisku, iż 

w przepisie art. 5 a ust. 4 u.d.p.p.w. „wskazany został bez wątpienia minimalny zakres 

elementów treściowych, które muszą zostać objęte programem współpracy uchwalanym 

przez radę gminy. Taki charakter ostatnio wymienionego przepisu wynika z otwartego 

katalogu jedenastu wymienionych tam postanowień, które powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w programie”. Sąd przychylił się do stanowiska organu nadzoru, który 

wskazał, iż obowiązek powyższy jest konsekwencją zasady legalizmu nakładającej na organy 

władzy publicznej obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa wyrażający się 

między innymi obowiązkiem wypełniania przez te organy własnej kompetencji do 

podejmowania uchwał w sposób kompletny, tzn. w pełnym zakresie i w ramach jednego aktu 

podejmowanego na podstawie konkretnego upoważnienia ustawowego. 

W konkluzji analizowanego orzeczenia wskazano, iż w ocenie składu orzekającego 

Sądu, uchybienie polegające na przyjęciu „niewyczerpującego” – w świetle wzorca 

określonego w art. 5a ust. 4 ustawy u.d.p.p.w. – programu współpracy, nie może być uznane 

za nieistotne naruszenie prawa. To ostatnie pojęcie oznacza bowiem jedynie wady niemające 

znaczenia dla oceny prawidłowości uchwały. Do tego rodzaju nieistotnych „usterek” nie 

sposób zaliczyć faktu pominięcia w uchwale programowej materii wskazanej wprost przez 

ustawodawcę jako koniecznej do ujęcia w programie24. 

Jednym z obligatoryjnych elementów programu współpracy jest określenie wysokości 

środków przeznaczonych na jego realizację. W ocenie sądów administracyjnych ustawowe 

sformułowanie „wysokość środków planowanych na realizację programu” wskazuje 

niedwuznacznie na powinność skonkretyzowania tej „wysokości”, już choćby z tego powodu, 

by organizacje zamierzające przystąpić do programu wiedziały, w jakich granicach 

                                                        
23

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2013 r., II SA/Ol 131/13, LEX 
nr 1316804. 
24

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2013 r., III SA/WR125/13, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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finansowych mogą podejmować współpracę25. W świetle analizowanego przepisu określenie 

wysokości środków przeznaczonych na realizację programu nie może być dokonane poprzez 

odesłanie do planowanego na kolejny rok budżetu bądź przez odniesienie do wysokości 

środków przeznaczonych na realizację zadań w danym roku budżetowym. 

Często stosowaną praktyką organów uchwałodawczy j.s.t. jest powtarzanie w treści 

regulacji zapisów norm ustawowych. Co do zasady przedmiotowa praktyka nie prowadzi do 

stwierdzenia nieważności uchwał, niemniej jednak jest klasyfikowana jako sprzeczna 

z zasadami techniki prawodawczej. W określonych sytuacjach nieprecyzyjne wprowadzenie 

regulacji ustawowej do tekstu uchwały może prowadzić do nieuprawnionej modyfikacji 

przepisu ustawy. Zgodnie z utrwaloną w tym względzie linią orzeczniczą, powtórzenia 

i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, mogą stanowić istotne naruszenie prawa26. 

Powtarzanie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały 

może bowiem prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy 

interpretacji27, jak również jest niezgodne z zasadami legislacji28. 

Przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego przez organ stanowiący jest również 

wprowadzenie do programu współpracy obowiązków i zadań dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych w wydziałach urzędu gminy, w szczególności zaś do zawarcia 

zobowiązania do prowadzenia bezpośredniej współpracy z organizacjami uczestniczącymi 

w realizacji uchwalonego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy, czy też do 

bieżącego monitoringu wykonywania programu współpracy oraz przyjmowania wniosków, 

uwag i propozycji w tym zakresie 29 . Regulacja ta narusza kompetencje organu 

wykonawczego do kierowania jednostką, określone ustawą o pracownikach samorządowych. 

Za niedopuszczalne przekroczenie granic delegacji ustawowej przyjmuje się również 

nieprecyzyjne dookreślenie kryteriów wyboru ofert, pozwalające na ich poszerzenie przez 

organ wykonawczy na etapie oceny. Kryteria te powinny być znane wszystkim oferentom 
                                                        
25

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r., III SA/Wr 
143/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
26

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1992 r., II SA 99/92, ONSA 1993, Nr 2, poz. 44; 
wyrok NSA z dnia 14 października 1999 r., II SA/Wr 1179/98, OSS 2000, Nr 1, poz. 17; wyrok NSA z dnia 
6 czerwca 1996 r., SA/Wr 2761/95, niepubl. 
27

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2013 r., III SA/Wr 80/13, LEX 
nr 1330445. 
28

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 20 sierpnia 1996 r., SA/Wr 2761/95. 
29

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r., III SA/Wr 
143/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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zgodnie z zasadą jawności działania władzy publicznej oraz konieczności respektowania 

konstytucyjnej zasady równego traktowania. Przesłanki oceny merytorycznej, którą będzie 

dokonywał organ wykonawczy w konkretnym przypadku powinny być więc dookreślone, by 

nie były uznane za dowolne, czy dyskryminujące wskutek nierównego traktowania30. 

W grupie kwestionowanych przez orzecznictwo sądowe zapisów uchwał znajdują się 

również zapisy zawężające krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o zlecenie realizacji 

zadań publicznych w ramach ogłoszonego konkursu poprzez eliminację niektórych kategorii 

podmiotów (w analizowanym przypadku organ stanowiący wyłączył możliwość ubiegania się 

o dofinansowanie realizacji zadań przez niektóre kategorie podmiotów zrównanych 

w prawach z organizacjami pozarządowymi). Żaden z obligatoryjnych elementów (art. 5a 

ust. 4 u.d.p.p.w.) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy nie formułuje uprawnienia rady gminy do określenia 

w uchwale stanowiącej roczny program współpracy rodzajów dotacji ani przez ich wyliczenie 

(katalog pozytywny), ani też przez wyłączenie niektórych z nich ze zbioru dotacji (katalog 

negatywny). 

Częścią procedury warunkującej niewadliwe prawnie przyjęcie rocznego programu 

współpracy jest obowiązek przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. 

Bezwzględny nakaz przeprowadzenia konsultacji powtórzył WSA we Wrocławiu 

w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2013 r., w którym stwierdził, iż „ustawodawca wyraźnie [...] 

zastrzegł, że rada gminy uchwalając roczny program współpracy, może to uczynić po 

uprzedniej konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podobnie uczynił 

w przypadku uchwalania wieloletniego programu”. Niemniej jednak w dalszej części 

uzasadnienia Sąd przyjął, iż za spełnienie wymogu konsultacji uznaje się podanie do 

wiadomości publicznej informacji o treści „że konsultacjom w dniach od (...) r. do (...) r. 

podlegał projekt uchwały ….”31. 
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 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2013 r., III SA/WR125/13, 
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Sąd nie związał zatem możliwości podjęcia uchwały praz organ stanowiący j.s.t. 

z określonym wynikiem konsultacji, a jedynie z formalną możliwością zapewnienia udziału 

organizacji pozarządowych w konsultowaniu tekstu aktu prawa miejscowego. 

Biorąc pod uwagę bardzo ogólnikowy charakter regulacji niezadaniowych form 

współpracy, ich interpretacja oraz stosowanie w praktyce wywołuje szereg sporów 

i rozbieżności w stosowaniu prawa. 

Ogólne sformułowanie obowiązku współpracy lub sugerowanych jej form nie daje 

możliwości organizacjom pozarządowym egzekwowania od organów administracji 

inicjowanych przez nie działań w zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego, a przez 

to ogranicza ich uprawnienia. 

Pozbawienie organizacji pozarządowych narzędzi pozwalających na wywieranie 

realnego wpływu na działania administracji publicznej, w praktyce uzależnia je od aktualnych 

relacji z władzą lokalną i jej woli współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Wymagająca jednoznacznego rozstrzygnięcia wydaje się być też kwestia relacji 

procedur otwartych konsultacji aktów prawa miejscowego prowadzonych w trybie art. 5 ust. 

2 pkt. 3 u.d.p.p.w. oraz konsultacji prowadzonych w ramach rad pożytku publicznego 

określonych w przepisach ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 4 u.d.p.p.w. Wydaje 

się, iż jedynie interwencja ustawodawcy w sposób miarodajny i niebudzący wątpliwości 

może rozstrzygnąć przedmiotowy spór. 

Obawy budzi również fakt braku unormowania prawnego regulującego rozstrzyganie 

zgłoszonych w drodze konsultacji opinii i zastrzeżeń organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów z nimi zrównanych, co może skutkować ich pominięciem w drodze stanowienia 

prawa. W dalszej perspektywie taka sytuacja niewątpliwie osłabi skłonność uprawnionych 

podmiotów do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, jak również wpłynie 

niekorzystnie na efektywność i prawidłowe działanie stanowionych regulacji prawnych. 

W ślad za głosami doktryny, za celowe należy uznać wprowadzenie mechanizmu 

obligatoryjnego tworzenia rad działalności pożytku publicznego w przypadku złożenia do 

organu stanowiącego wniosku przez co najmniej jedną ze stron delegujących swoich 

przedstawicieli do jej składu. 
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3.2. Zadaniowe formy współpracy 
 

Realizacja zadań publicznych za pośrednictwem organizacji pozarządowych odgrywa 

w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego coraz większą rolę. Przekazywanie 

kolejnych obszarów zadań publicznych podmiotom spoza administracji publicznej, 

w literaturze określane terminem prywatyzacji zadań publicznych 32 , w sferze prawnej 

powoduje włączenie podmiotów trzeciego sektora w struktury szeroko rozumianej 

administracji publicznej. 

Poniżej, z perspektywy stosowania poszczególnych instrumentów prawnych, zostaną 

omówione procedury zlecania zadań publicznych w drodze konkursu ofert, jak i w trybie 

pozakonkursowym, zawieranie i realizacja umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz na 

podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak również procedury udzielania 

pożyczek, poręczeń i gwarancji, regrantingu, dotacji inwestycyjnej, partnerstwa publiczno-

prywatnego oraz budżetów partycypacyjnych. 

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych 

Podstawowe formy zlecenia realizacji zadań publicznych regulowane ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmują wspieranie realizacji zadania 

publicznego z jego dofinansowaniem (art. 11 ust. 1 pkt. 1 u.d.p.p.w.) bądź powierzenie 

realizacji zadania publicznego z zapewnieniem jego finansowania (art. 11 ust. 1 pkt. 2 

u.d.p.p.w.). Co do zasady, wspieranie bądź powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa 

się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

Procedura otwartego konkursu ofert obejmuje kilka etapów wśród których, w ślad za 

regulacją art. 11 ust 2b u.d.p.p.w., możemy wyróżnić następujące fazy postępowania 

konkursowego: ogłoszenie otwartego konkursu ofert, powołanie komisji przetargowej, 

wybór ofert, ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, zawieranie umów o wsparcie 

lub powierzenie realizacji zadania publicznego, unieważnienie otwartego konkursu ofert. 

Organy nadzoru oraz sądy zdecydowanie i konsekwentnie przeciwstawiają się wszelkim 

próbom ograniczenia w regulaminach konkursów zakresu uprawnionych do wzięcia udziału 

                                                        
32

 S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych, Warszawa-Kraków 1994, s. 25 in. 



 24 

w nim podmiotów, jako sprzeczne z zasadą powszechności ubiegania się o prawo realizacji 

zadań finansowanych ze środków publicznych33. 

W orzecznictwie administracyjnym przyjmuje się, że wprowadzenie w uchwale organu 

stanowiącego ograniczeń zmierzających do wykluczenia pewnego kręgu podmiotów 

z udziału w konkursie ofert godzi w zasadę uczciwej konkurencji w zakresie współpracy 

pomiędzy organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 

publicznych34. 

Procedura ogłoszenia konkursu ofert została precyzyjnie opisana w art. 13 ust. 3 i 4 

u.d.p.p.w. i w praktyce nie wywołuje sporów i kontrowersji. W ogólnych założeniach jest 

również oceniana pozytywnie zarówno przez organy zobowiązane do jej stosowania, jak 

i podmioty biorące udział w konkursach na realizację zadań publicznych. 

Podmiotem inicjującym ogłoszenie konkursu ofert może być organ stanowiący lub 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W tym drugim przypadku składają 

one wniosek o realizację zadania publicznego do właściwego organu, a ten w terminie 

miesiąca, po rozpatrzeniu wniosku, informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku 

stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje o trybie zlecenia zadania 

oraz terminie ogłoszenia konkursu ofert (art. 12 u.d.p.p.w.). Rozstrzygnięcie organu 

administracji publicznej w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu. 

Ocena zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert dokonywana jest przez 

komisję konkursową. Uniwersalny i ogólny charakter przyjmowanych w drodze uchwały 

przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zasad działania komisji 

konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, wyłącza 

kompetencję tego organu szczegółowej regulacji w tej materii. Norma kompetencyjna nie 

zawiera w sobie upoważnienia dla organu stanowiącego do ingerencji w sferę kompetencji 

organu administracji publicznej, ogłaszającego otwarty konkurs ofert i powołującego 

jednocześnie komisję konkursową (a w kręgu takich organów jest wójt gminy, burmistrz lub 
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prezydent miasta), przez nałożenie obowiązku określenia szczegółowego działania komisji 

konkursowej w stosownym regulaminie35. 

Regulacja art. 15 u.d.p.p.w. nie rozstrzyga jednoznacznie jaki podmiot jest uprawniony 

do podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. Miarodajne w tym zakresie są 

przepisy prawa ustrojowego (ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie 

powiatowym) określające zakres kompetencji organów wykonawczych. Niemniej jednak 

dookreślenie przedmiotowej kwestii już na gruncie analizowanej ustawy, także w sposób 

umożliwiający podejmowanie przedmiotowych decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 

ofert przez komisje składające się także z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

mogłoby przyczynić się do transparentności i przejrzystości podejmowanych decyzji. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2f u.d.p.p.w. do członków komisji konkursowej stosuje się 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.  

Rygorystyczną wykładnię tego przepisu potwierdza stanowisko organu nadzoru oraz 

sądu administracyjnego, kwestionujące zapis zaskarżonej uchwały w brzmieniu „w ocenie 

oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym 

ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności”. Zdaniem sądu 

rozumowanie a contrario prowadzi do niedającego się zaakceptować wniosku, że juror 

powiązany z jednym tylko oferentem może bez przeszkód uczestniczyć w weryfikacji 

pozostałych ofert złożonych i ocenianych w postępowaniu dotyczącym tego samego 

przedsięwzięcia. W takiej sytuacji pojawiają się bowiem uzasadnione wątpliwości, czy taki 

członek komisji, choć wyłączony z grona oceniających ofertę podmiotu z nim powiązanego, 

ale uczestniczący w weryfikacji pozostałych ofert złożonych w tym samym konkursie, nie 

podejmie negatywnych działań wobec konkurentów. Konkludując przedstawione do 

rozstrzygnięcia zagadnienie, sąd podniósł, iż zawarte w art. 24 § 1 i § 3 k.p.a. unormowania 

mają charakter bezwzględnie obowiązujący i w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione 

podejrzenie co do powiązania jurora z oferentem, powinny obligować organ wykonawczy 

jako powołujący komisję konkursową, do odsunięcia takiego członka komisji konkursowej od 

wszystkich czynności dokonywanych w postępowaniu ofertowym obejmującym to samo 

przedsięwzięcie36. 
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Możliwość wyboru więcej niż jednej oferty, w oparciu o kryteria określone w art. 15 

ust. 1 u.d.p.p.w. nie są kwestionowane przez zainteresowane strony (organizatorów 

konkursu jak i jego uczestników). Niemniej jednak należy podnieść, iż katalog kryteriów 

oceny ofert winien posiadać charakter zamknięty i nie może zostać rozszerzony w trakcie 

konkursu wolą organu administracji publicznej, co potwierdza jednolita w tym zakresie linia 

orzecznicza sądów administracyjnych37. 

Każdemu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przysługuje 

możliwość żądania uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Termin „każdemu” sugeruje, 

iż krąg uprawnionych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uczestników konkursu, ale 

obejmuje każdego zainteresowanego. Możliwość żądania uzasadnienia wyboru bądź 

odrzucenia oferty nie jest równoznaczna z wprowadzeniem przez ustawodawcę środka 

odwoławczego od rozstrzygnięcia konkursu. 

W obecnym stanie prawnym uczestnikom konkursu nie przysługują żadne środki 

prawne pozwalające zaskarżyć rozstrzygnięcie podjęte przez organizatora konkursu. Ustawa 

z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zawiera bowiem przepisu, 

który stanowiłby podstawę materialno-prawną do wydawania w toku procedury 

konkursowej przez organ administracji publicznej ogłaszający konkurs czy też powołaną 

przez niego komisję konkursową decyzji administracyjnych czy też innych aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Omawiana ustawa nie zawiera także 

przepisu szczególnego w rozumieniu art. 3 § 3 p.p.s.a. przewidującego sądową kontrolę38. 

W rozstrzyganej sprawie sąd administracyjny nie miał podstaw prawnych do kontroli błędów 

proceduralnych popełnionych w trakcie rozstrzygania otwartego konkursu ofert z uwagi na 

fakt, iż sądy administracyjne nie posiadają kognicji do przeprowadzania kontroli legalności 

podejmowanych w ramach otwartego konkursu ofert rozstrzygnięć. 

Wykonanie zadania publicznego odbywa się na podstawie umowy odpowiednio 

o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania sporządzonej z uwzględnieniem 

przepisów art. 151 ust. 2 i art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej jako u.f.p.) oraz ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
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i zostaje zawarta na czas realizacji zadania lub czas określony nie dłuższy niż pięć lat (art. 16 

ust. 2 i 3 u.d.p.p.w.). 

Przepis art. 16 ust. 3 u.d.p.p.w. wyraźnie nie dopuszcza zawierania umów o realizację 

zadania publicznego na czas nieoznaczony. W świetle analizowanej regulacji dopuszczalne 

jest zatem zawarcie umów zarówno na okres nieprzekraczający jednego roku budżetowego 

jak i umów wieloletnich. 

Tryb zlecania zadań na podstawie umów wieloletnich nie odbiega od reguł przyjętych 

dla zadań jednorocznych. Dodatkowe obowiązki, zarówno po stronie organu administracji 

publicznej, jak i organizacji pozarządowych wynikają z konieczności planowania wydatków 

w dłuższej niż rok budżetowy perspektywie oraz odpowiednim zabezpieczeniu środków 

w budżetach administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania. 

Z realizacją umowy wieloletniej związany jest obowiązek składania sprawozdań 

cząstkowych, nie rzadziej niż raz do roku na zakończenie roku budżetowego (art. 168 ust. 2 

u.f.p.). Część dotacji przewidziana w kosztorysie, będącym załącznikiem do umowy, nie 

wydatkowana w danym roku kalendarzowym podlega zwrotowi (art. 168 ust. 1 u.f.p.). 

W praktyce umowy wieloletnie są zawierane na okres nieprzekraczający trzech lat. 

Pozwalają one na długofalowe planowanie realizacji zadania publicznego zarówno przez 

organizacje pozarządowe jak i organy administracji publicznej. 

Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny 

realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności 

i jakości jego wykonania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na 

realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa 

i w postanowieniach umowy. 

Prawny charakter umowy o wykonanie zadania publicznego wywołuje w doktrynie 

spory. W ocenie H. Izdebskiego umowa ta posiada cechy umowy cywilnoprawnej, ale jest 

również nierozerwalnie związana z aktem prawa publicznego w postaci udzielenia dotacji, 

stąd w przepisach ramowego wzoru umowy znajdują się odesłania zarówno do kodeksu 

cywilnego jak i ustawy o finansach publicznych. Zdaniem autora nie jest to typowa umowa 

wzajemna w rozumieniu prawa cywilnego, ponieważ dotacja nie jest wynagrodzeniem 

z tytułu wykonania zadań publicznych39. 
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Powyższa teza znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie zapadłym na tle realizacji 

umów o wykonanie zadania publicznego. W wyroku z dnia 15 września 2010 r. WSA w Opolu 

orzekł, iż mając na względzie przepisy określające organy właściwe do orzekania o zwrocie 

dotacji lub jej części do budżetu (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek 

województwa i samorządowe kolegium odwoławcze jako organ II instancji), formy w jakiej 

orzeczenie takie zapada (decyzja) nie sposób zakwestionować, iż takie postępowanie jest 

postępowaniem administracyjnym, a od kończącej to postępowanie decyzji przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego. Zatem twierdzenie strony skarżącej o cywilistycznym 

charakterze zaistniałego sporu o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

i o kompetencji sądu powszechnego do rozstrzygania tej kwestii, jest twierdzeniem 

nieuprawnionym, nie mającym żadnego oparcia w przepisach regulujących postępowanie 

dotyczące zwrotu dotacji ze środków publicznych40. 

Wydanie decyzji nakazującej zwrot dotacji niejednokrotnie jest kwestionowane przez 

obowiązane do tego podmioty. Najczęstsze przyczyny żądania zwrotu dotacji są związane ze 

stwierdzeniem przez organ dotujący przeznaczenia dotacji na wydatki nieobjęte załącznikiem 

do umowy41, wydatkowania środków z dotacji w kwotach wyższych niż założone w umowie 

o wykonanie zadania publicznego 42  lub niezapewnienia wkładu własnego przez 

zleceniobiorcę43. 

Wydaje się, iż bezpośrednią przyczyną błędów w wydatkowaniu dotacji jest 

niedostateczna znajomość wśród przedstawicieli organizacji realizujących zadania publiczne 

zasad ich wykorzystania. Wskazują na to powoływane w procesach o zwrot dotacji 

argumenty dotyczące aspektów pozostawania Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 

gospodarności, czy dołożenie przez organizację należytej staranności w wydatkowaniu 

środków publicznych. 

Omawiając problematykę zlecania zadań publicznych należy zwrócić uwagę na art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., 

Nr 112, poz. 1198) zobowiązujący podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym 
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organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., do udostępniania 

informacji związanych z wykonywaniem tych zadań. 

Stosownie do art. 9 tej ustawy podmioty te obowiązane są tworzyć własne strony BIP, 

na których udostępniają informacje publiczne. Obowiązane są one także do przekazywania 

ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do 

zamieszczania na stronie głównej BIP, na której znajdują się odnośniki umożliwiające 

połączenie z ich stronami. Powyższe obowiązki spoczywają na podmiotach zobowiązanych 

niezależnie od okoliczności czy dotacja finansuje w całości lub tylko w części realizację 

zadania publicznego44. Należy podkreślić, iż świadomość istnienia powyższego obowiązku 

jest znikoma wśród organizacji realizujących na podstawie umów zadania publiczne. 

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa największym mankamentem norm 

regulujących tryb konkursowy jest kwestia podejmowania decyzji w przedmiocie zlecenia 

realizacji zadań publicznych. Obowiązujące przepisy z pewnością nie tworzą przejrzystego 

systemu naboru członków komisji, zwłaszcza po stronie partnerów społecznych, jak również 

nie służą zwiększeniu obiektywizmu rozstrzygnięć oddając ostateczne decyzje do 

kompetencji organów wykonawczych ogłaszających konkurs. 

Za zasadny należy uznać postulat wprowadzenia, wzorem procedury udzielania 

zamówień publicznych, możliwości wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych 

oferty. Rygorystyczne w tym zakresie przepisy, nieuzasadnione innymi rozwiązaniami 

prawnymi, ograniczają konkurencję w ubieganiu się o środki publiczne, a niejednokrotnie 

mogą stanowić narzędzie eliminacji konkurencyjnych organizacji. 

Utrudnieniem w realizacji zadań przez organizacje pozarządowe może być obowiązek 

tworzenia własnych stron BIP. Nie kwestionując potrzeby poddania organizacji realizujących 

zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań, 

nałożenie obowiązku tworzenia własnych stron BIP przekracza niejednokrotnie możliwości 

danej organizacji, a przez to może utrudnić bądź zniechęcić głównie małe organizacje do 

ubiegania się o środki publiczne. 

Rozwiązanie przyjęte w art. 12 u.d.p.p.w. daje możliwość inicjowania realizacji zadań 

przez organizacje pozarządowego i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy w drodze 
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wniosku składanego właściwemu ze względu na przedmiot oraz zakres zadania organowi 

administracji. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych bardziej korzystnym 

rozwiązaniem byłaby możliwość złożenia bezpośrednio oferty realizacji zadania publicznego, 

następnie procedowanej przez organ zgodnie z przepisami u.d.p.p.w. 

 

Zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym 

Art. 19a u.d.p.p.w. wprowadza tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Powyższy 

tryb umożliwia zlecenie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu i jest inicjowany 

bezpośrednio przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

u.d.p.p.w. 

Z tzw. trybu małych zleceń można skorzystać przy realizacji zadań o charakterze 

lokalnym lub regionalnym trwających do 90 dni, jeśli wartość dofinansowania nie przekroczy 

10 tys. zł. Dla tak zlecanych zadań wprowadzone zostały dwa dodatkowe ograniczenia: 

(1) łączna kwota środków przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji nie może 

w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł, (2) wysokość środków 

przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji 

planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. Oferta złożona w tym trybie podlega 

upublicznieniu za pośrednictwem BIP, do której w ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia 

każdy ma możliwość zgłoszenia uwag. 

W aspekcie proceduralnym regulacja trybu małych zleceń nie wywołuje sporów 

i wątpliwości zarówno po stronie organów jednostek samorządu terytorialnego jak 

i podmiotów aplikujących o środki, stąd w chwili obecnej brak orzecznictwa organów 

administracji publicznej jak i sądów administracyjnych w tym zakresie. Brak sformalizowania 

omawianej procedury niewątpliwie pozytywnie wpłynie na jej zastosowanie w praktyce, 

a także możliwość rozwijania jej w przyszłości. 

 

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej 

Kluczowym elementem instytucji inicjatywy lokalnej unormowanej w art. 19b 

i u.d.p.p.w. jest wniosek mieszkańców kierowany do jednostki samorządu terytorialnego, 

mających na jej terenie miejsce zamieszkania lub siedzibę, występujących bezpośrednio lub 

za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
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z inicjatywą realizacji zadania publicznego w zakresie określonym przepisami u.d.p.p.w. 

Procedura inicjatywy lokalnej nie zakłada transferu środków finansowych w formie dotacji 

na rzecz organizacji pozarządowej lub grupy mieszkańców, a jedynie wsparcie merytoryczne 

i rzeczowe oraz bezpośrednie finansowanie zadania publicznego. W ramach przedmiotowej 

procedury ustawodawca upoważnił organ stanowiący j.s.t. do określenia w drodze uchwały 

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 u.d.p.p.w.). Szczegółowe kryteria oceny powinny 

uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 

W ocenie organu nadzoru oraz sądu orzekającego, instytucji inicjatywy lokalnej 

(art. 19b i nast. u.d.p.p.w.) nie można utożsamiać z jedną z form współpracy, o których 

mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. Sąd w uzasadnieniu stwierdził, iż według art. 19a ust. 1 tej 

ustawy instytucja ta stanowi instrument służący mieszkańcom do złożenia […] wniosku 

„o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę”, w zakresie oznaczonym w tym przepisie. Wniosek 

taki spełnia więc funkcję inicjującą działania właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

które miałyby zmierzać do podjęcia i realizacji zadania publicznego, na co wskazuje także 

przypisanie takiemu wystąpieniu cech wniosku w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego (art. 19a ust. 2 u.d.p.p.w.). Dopiero w ocenie sądu zainicjowanie takiego 

procesu może doprowadzić do zastosowania, czy też wykorzystania przez jednostkę 

samorządu terytorialnego odpowiedniej formy współpracy określonej w uchwale przez jej 

organ stanowiący na podstawie normy kompetencyjnej wyprowadzonej z przepisów art. 5a 

ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 4 pkt 4 i art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie45. 

Szczegółowe rozwiązania przyjętych na tej podstawie aktów prawa miejscowego 

spotkały się z krytyczną oceną organów nadzoru oraz judykatury. Za sprzeczne z prawem 

zostały uznane próby modyfikacji kręgu uprawnionych do wystąpienia z inicjatywą lokalną 

jedynie do pełnoletnich mieszkańców gminy, podczas gdy ustawa przyznaje stosowane 

uprawnienie wszystkim mieszkańcom gminy. Za sprzeczne z prawem uznano również próby 

                                                        
45

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2011 r., III SA/Wr 80/13, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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modyfikacji terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sposób odrębny od k.p.a., jak 

również wiążącego wzoru wniosku i pełnomocnictwa46. 

 

Umowy partnerstwa 

Art. 5 ust. 2 pkt. 7 u.d.p.p.w. statuujący podstawę prawną realizacji współpracy 

pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi w formie umów 

partnerskich odsyła w tym zakresie do art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). 

Zgodnie z powołaną regulacją, z art. 28a ust. 1 w celu wspólnej realizacji projektów 

finansowanych z programów operacyjnych, w zakresie określonym przez instytucję 

zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej 

„projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie 

partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 

Powyższe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, ponieważ stwarza płaszczyznę do 

realizacji projektów wykorzystujących potencjał partnerów, a także daje możliwość 

angażowania mieszkańców społeczności lokalnych. W długookresowej perspektywie sprzyja 

szerszej integracji organów administracji z sektorem pozarządowym. Pewnym ograniczeniem 

swobody decyzji stron jest obowiązek wyboru przez podmiot publiczny partnera 

z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w trybie otwartego 

naboru. 

 

Pożyczki, poręczenia, gwarancje 

Na podstawie art. 5 ust. 8 u.d.p.p.w. jednostki samorządu terytorialnego mogą 

udzielać pożyczek47, gwarancji48 i poręczeń49 organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

                                                        
46

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2011 r., III SA/Wr 570/11, 
LEX 1117012. 
47

 Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość 
pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość 
pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 k.c.). 
48

 Umowa gwarancji jest umową nienazwaną, w praktyce samorządy sięgają do konstrukcji gwarancji bankowej. 
49

 Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na 
wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 k.c.). 
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Wymienione formy wsparcia organizacji pozarządowych mają charakter 

cywilnoprawny i są regulowane przepisami kodeksu cywilnego. W zakresie przepisów 

administracyjnych odpowiednie normy zostały zawarte w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (art. 5 ust 8 u.d.p.p.w.), ustawie o samorządzie gminnym 

(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i u.s.g.), ustawie o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt 8 lit. d 

u.s.p.), a także ustawie o finansach publicznych (art. 262 u.f.p.). 

Procedura udzielania pożyczek i poręczeń wymaga podjęcia uchwały przez organ 

stanowiący określający maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta w przypadku gmin, lub zarząd w przypadku powiatów w roku 

budżetowym oraz zawarcia umowy pożyczki lub poręczenia przez organ wykonawczy j.s.t. na 

podstawie art. 262 u.f.p. 

Konieczność wyraźnego rozróżnienia kompetencji organu stanowiącego 

i zarządzającego oraz jego konsekwencje zostały wyraźnie sformułowane w orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ponadto stanowią filar orzecznictwa regionalnych izb 

obrachunkowych 50  w zakresie działalności gwarancyjnej j.s.t. 51  Możliwość przyjęcia 

regulaminu udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w drodze uchwały organu 

stanowiącego została jednoznacznie wykluczona przez orzecznictwo administracyjne 52 . 

W jednym z orzeczeń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przyjęło, iż 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie mają umocowania do 

podejmowania uchwał o udzieleniu poręczenia określonego długu oznaczonego imiennie 

podmiotu53. 

Obowiązujące przepisy stawiają kilka ograniczeń w zakresie możliwości udzielania 

pożyczek, poręczeń i gwarancji. Ograniczenia te determinowane są przede wszystkim 

zakresem realizowanych przez j.s.t. zadań, a także maksymalną wysokością pożyczek 

i poręczeń określoną uchwałą organu stanowiącego. Udzielenie pożyczki, poręczenia lub 

gwarancji wymaga kontrasygnaty skarbnika j.s.t. pod rygorem nieważności. 

                                                        
50

 Uchwała Nr X/32/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zgodnie 
z przedmiotową uchwałą za przekroczenie kompetencji organ uznał uregulowanie uchwałą Rady Miejskiej 
w Żninie w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych..., szczegółowej 
procedury ich udzielania, jak również wzorów dokumentów. 
51

 M. Bitner, Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego – zagadnienia 
publicznoprawne, ST 2008/10/16-28, z cytowanym tam orzecznictwem. 
52

 Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 roku nr 95/2011. 
53

 Stanowisko Kolegium RIO w Bydgoszczy w sprawie poręczeń, Biuletyn Informacyjny nr 1 (59) 2008 RIO 
w Bydgoszczy 22, www.bydgoszcz.rio.gov.pl. 

http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/
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W praktyce organy stanowiące opracowują regulaminy ubiegania się o pożyczki, 

poręczenia i gwarancje j.s.t. adresowane do organizacji pozarządowych i podmiotów 

zrównanych z nimi w prawach. Mimo braku powszechności stosowania tych form 

współpracy z organizacjami pozarządowymi wydaje się, iż w przyszłości instrumenty te 

z uwagi na stosunkowo prosty i mało sformalizowany tryb będą coraz częściej 

wykorzystywane. 

 

Regranting 

Regulacja art. 16 ust. 7 u.d.p.p.w. umożliwia podmiotom, które zawarły umowę 

o realizację zadania publicznego z organem administracji publicznej dalsze jego zlecenie 

wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom 

pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, 

odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania 

publicznego. 

Omawiana regulacja, w literaturze zwana regrantingiem, nie precyzuje zasad 

odpowiedzialności podmiotu trzeciego za udzieloną dotację, jak również nie odsyła do 

żadnej z procedur wyboru podmiotu realizującego zlecone zadanie określonych w u.d.p.p.w. 

Z punktu widzenia organu administracji publicznej, podmiotem zobowiązanym do 

rozliczenia dotacji pozostaje podmiot, który zawarł umowę o realizację zadania publicznego 

(operator). Relacje pomiędzy operatorem a podmiotem trzecim regulują właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego. 

W ocenie autora raportu, w ramach regrantingu nie istnieje możliwość zlecenia całości 

zadań przekazanych w drodze umowy o realizację zadania publicznego. Wniosek ten wynika 

z utrzymanej na gruncie obowiązującej ustawy zasady, że zadanie nie może być realizowane 

w całości przez inny podmiot. 

 

Dotacja inwestycyjna 

Na podstawie art. 221 ust. 1 u.f.p. podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej 

jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 
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Cytowany przepis określa trzy przesłanki, których łączne spełnienie warunkuje 

możliwość udzielania dotacji: (1) beneficjentem jest podmiot nie zaliczany do sektora 

finansów publicznych, (2) beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku, (3) dotacja jest 

udzielana na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki lub na dofinansowanie 

inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 

Dwie pierwsze przesłanki pozwalają na ustalenie kręgu potencjalnych beneficjentów, 

podczas gdy trzecia przesłanka ma charakter przedmiotowy i wskazuje na zakres aktywności, 

które mogą być finansowane w formie dotacji ze środków budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego54. 

Powołana regulacja stwarza jednostkom samorządu terytorialnego możliwość 

przekazania w formie dotacji celowej wsparcia finansowego w związku z realizacją zadań tej 

jednostki, w tym dofinansowania inwestycji. 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono 

innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu 

terytorialnego z podmiotem. 

Zarówno ustawa o finansach publicznych ani przepisy szczególne nie określają, co 

należy rozumieć pod pojęciem „cele publiczne”. W literaturze przedmiotu podnosi się, że 

„realizację celów publicznych należy kojarzyć przede wszystkim z działaniami mającymi 

zaspokajać potrzeby zbiorowe, nie zaś jednostkowe” 55 . Orzecznictwo sądowo-

administracyjne wyklucza możliwość wspierania w ramach celów publicznych m.in. 

działalności klubów sportowych w ramach sportu zawodowego 56 , wspólnot 

mieszkaniowych57 lub parafii58. 

 

                                                        
54

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2007 r., I SA/Wr 1279/07, 
LEX nr 369929). 
55

 L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 221 ustawy o finansach publicznych, LEX z cytowaną tam literaturą. 
56

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r., II GSK 303/06, LEX 
nr 400248. 
57

 Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007 r., 58/07, OwSS 2008, nr 1, poz. 32, LEX nr 337735. 
58

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2008 r., I SA/Kr 415/08, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.369928:ver=0&full=1
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Partnerstwo publiczno-prywatne 

Ostatnią z omawianych form współpracy stanowi partnerstwo publiczno-prywatne 

realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.), dalej jako u.p.p.p. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.p.p. przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym. Z kolei zgodnie z art. 7 u.p.p.p. przez umowę 

o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji 

przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na 

jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się 

do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie 

wkładu własnego. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od 

rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-

prywatnego. Pod pojęciem partnera prywatnego na gruncie ustawy rozumie się 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego. 

Powyższa definicja wyklucza zatem z tej formy realizacji zadań publicznych organizacje 

pozarządowe i inne organizacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, nie prowadzące działalności gospodarczej. 

 

Budżet partycypacyjny 

Analiza obowiązujących przepisów prawa nie daje podstaw do wyodrębnienia 

instytucji budżetu partycypacyjnego gwarantującego udział mieszkańców społeczności 

lokalnych w przygotowaniu i wydatkowaniu środków budżetu gminy (miasta). Podejmowane 

w praktyce samorządowej próby realizacji idei budżetów partycypacyjnych opierają się na 

regulacji art. 5 u.s.g. w myśl której „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 

z mieszkańcami gminy”, a także ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, dalej 

jako u.f.s. 

Dokonując oceny przytoczonych regulacji należy wskazać, iż żadna z powyższych 

procedur – konsultacji bądź funduszu sołeckiego – nie może być wszczęta bez zgody organu 

stanowiącego gminy. Ponadto obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku 

uwzględnienia przez organy gminy zgłoszonych propozycji przez członków wspólnoty 
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samorządowej. W chwili obecnej jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie 

projektu budżetu jest bowiem wójt (burmistrz, prezydent miasta) i od jego swobodnego 

uznania oraz możliwości budżetu gminy zależy uwzględnienie określonych propozycji 

mieszkańców. 

Mając na względzie zasadę szczegółowości budżetu, zgodnie z którą treść budżetu już 

na etapie jego uchwalania zakłada konieczność (art. 39 u.f.p.) podzielenia na wyraźnie 

uporządkowane pozycje zarówno dochodów (ile środków prognozuje się jako dochód 

z każdego podatku lokalnego, opłat itd.), jak i wydatków (jakie kwoty zostaną przeznaczone 

na każdy rodzaj wydatku) udział mieszkańców może sprowadzać się jedynie do 

przedstawiania propozycji sfinansowania określonych działań lub ich opiniowania. Wycena, 

wprowadzenie do budżetu oraz wykonanie zadania publicznego leży po stronie organów 

j.s.t. 

Zapewnienie mieszkańcom wiążącego wpływu na kształt budżetu gminy będzie także 

uwarunkowane charakterem wydatków samych gmin. „Podstawowy zakres wydatków gmin 

to zadania własne obligatoryjne i zadania zlecone. Tym samym w tym zakresie udział 

mieszkańców w kształtowaniu treści budżetu gminy lub jego wydatkowaniu jest wyłączony. 

Co do pozostałego zakresu zadań (np. zadania własne nieobowiązkowe), nie ma przeszkód 

przed zapewnieniem udziału mieszkańców w udziale tak na etapie przygotowywania 

projektu budżetu, jak i jego wykonania”59. 

Idea budżetu partycypacyjnego zakładająca udział w konsultowaniu wydatków przez 

zainteresowanych mieszkańców nie jest możliwa do zrealizowania w trybie konsultacji 

społecznych. Regulacja cytowanego art. 5a u.s.g. nie zezwala bowiem na prowadzenie 

konsultacji z wybranymi grupami mieszkańców, a wymaga przeprowadzenia procedury 

konsultacji z mieszkańcami całej gminy. Powyższą zasadę podkreślił w wyroku z dnia 

29 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazując, że 

kompetencja organu gminy zawarta w artykule 5a ustawy o samorządzie gminnym „nie 

obejmuje określania praw podmiotowych warunkujących uprawnienie mieszkańców gminy 

do udziału w konsultacjach. Istotnym jest, iż krąg osób uprawnionych do udziału 

w konsultacjach społecznych został określony przez samego ustawodawcę. Są nimi 

                                                        
59

 K. Bandarzewski, Opinia prawna dotycząca prawnych uwarunkowań udziału społeczności lokalnych 
w procesie konstruowania i wykonywania budżetu gminy, www.maszglos.pl. 

http://www.maszglos.pl/
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mieszkańcy gminy, czyli osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze 

z zamiarem stałego pobytu”60. 

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na 

realizację budżetu partycypacyjnego rozumianego jako współuczestniczenie mieszkańców 

gminy, dzielnicy, osiedla lub sołectwa w projektowaniu lokalnych wydatków, polegające na 

zapewnieniu mieszkańcom prawa do podejmowania wiążących decyzji co do tworzenia 

części budżetu i określania części jego wydatków61. 

 

* * * 

Analiza przepisów ustawy w zakresie form współpracy organów administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

u.d.p.p.w., a także wyniki przeprowadzanych badań pozwalają na ogólną pozytywną ocenę 

systemu zlecania realizacji zadań publicznych. Szczegółowe zastrzeżenia do poszczególnych 

elementów regulacji ustawy zostały zgłoszone przy omawianiu poszczególnych jej przepisów. 

Jednym ze spornych zagadnień związanych ze zlecaniem zadań publicznych jest 

możliwość udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. W prezentowanych stanowiskach przez UZP występującą w tym względzie dwa 

sprzeczne podejścia.  

Zgodnie z pierwszym z nich, który za punkt wyjścia przyjmuje definicję wykonawcy 

zawrą w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych62 (dalej jako p.z.p.) 

„art. 2 ust. 11 ustawy p.z.p., definiujący pojęcie <<wykonawcy>> na gruncie tej ustawy, 

przewiduje, iż jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca w tym 

przepisie nie wymaga, aby wykonawca był przedsiębiorcą lub wykonywał działalność 

gospodarczą. W świetle wykazanego powyżej stanowiska wykonawca nie musi być 

przedsiębiorcą, stwierdzić należy, iż może on działać nie tylko na podstawie wpisu do 

rejestru przedsiębiorców, ale również na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych 
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 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wr 
20/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1. 
62

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.). 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1
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organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego”. 

Z kolei drugi z poglądów, odwołujący się do treści art. 154 b ust. 1 lit. b) p.z.p. 

wskazuje, iż zgodnie z powołaną regulacją w wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, zamieszcza się „w odniesieniu do osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firmę oraz 

siedzibę, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego”. Zgodnie z art. 432 § 1 

kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą, zaś firmą osoby prawnej, w tym 

stowarzyszenia lub fundacji jest jej nazwa. W konsekwencji tylko i wyłącznie podmioty 

wpisane do KRS prowadzące działalność gospodarczą mogą być wykonawcami na gruncie 

p.z.p. 

Nie rozstrzygając powyższego sporu należy podnieść, iż ewentualna realizacja 

zamówienia publicznego przez organizację pozarządową mogłaby nastąpić tylko i wyłącznie 

w ramach działalności statutowej odpłatnej, w ramach której koszty realizowanego 

przedsięwzięcia równałyby się wynagrodzeniu jakie podmiot otrzyma od zamawiającego. 

Fundamentalnymi zasadami udzielania zamówień są zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców. Pozwalają one na realizację celów ustawowych, 

tj. efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi oraz zapewnienia 

dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania63. 

Przestrzeganie powyższej zasady winno być zapewnione na każdym etapie 

postępowania, w tym na etapie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem już 

zaistnienie co najmniej możliwości utrudniania uczciwej konkurencji przez zastosowanie 

określonych zapisów w opisie przedmiotu zamówienia jest wystarczające do uznania, że 

przepisy art. 29 ust. 2 oraz w art. 7 ust. 1 zostały naruszone. 

Mimo bezwzględnego nakazu zachowania zasady konkurencji, ustawodawca dopuszcza 

możliwość wspierania, przy wykorzystaniu prawa zamówień publicznych, określonych polityk 

państwa poprzez narzucenie uwzględniania przez wykonawców przy wykonaniu zamówienia 

obowiązku organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających 

szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska 

(Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
                                                        
63 M. Stachowiak, Komentarz do art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, LEX. 



 40 

w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 

dostawy i usługi). 

Na gruncie prawa zamówień publicznych możliwość wspierania polityki społecznej daje 

art. 29 ust. 4 p.z.p., zgodnie z którym Zamawiający może określić w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 

(1) zatrudniania osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, 

o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub innych kategorii osób 

wykluczonych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnych (tj. bezdomnych 

realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu 

psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub 

innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie 

opieki zdrowotnej, chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia 

psychicznego, zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze 

środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźców realizujących 

indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej) lub we 

właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego; 

(2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej 

czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach; 

(3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. klauzule społeczne). 

 

Wśród stosowanych przez zamawiających klauzul społecznych dominują zapisy 

preferujące podmioty zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nakazujące 

zatrudnienie osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, 

o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 



 41 

Obok niewątpliwych korzyści płynących dla organizacji pozarządowych, jakie daje 

możliwość realizacji zadań publicznych z udziałem środków budżetowych niesie ona również 

ze sobą odpowiedzialność samych organizacji jak i osób wchodzących w skład organu 

zarządzającego podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych oraz innych osób 

wykonujących w jego imieniu czynności związane z wykorzystaniem środków publicznych lub 

dysponowaniem tymi środkami64. 

Organizacje pozarządowe działające najczęściej w formie fundacji i stowarzyszeń 

posiadają osobowość prawną (art. 33 kodeksu cywilnego), a zatem są zdolne do nabywania 

praw i zaciągania zobowiązań. Posiadana przez organizacje pozarządowe podmiotowość 

prawna umożliwia otrzymanie dotacji, za którą odpowiada samodzielnie organizacja. 

Powyższą zasadę potwierdza art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zgodnie z którym organizacja pozarządowa, przyjmując zlecenie realizacji 

zadania publicznego, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach 

określonych w umowie o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania. Na podstawie takiej 

umowy organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania środków finansowych 

w formie dotacji na realizację zadania. Umowa określa także uprawnienia i obowiązki 

organizacji pozarządowej związane z realizacją zadania publicznego. 

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, że dotacja wykorzystana została 

w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, 

dysponent części budżetowej lub dysponent środków określa, w drodze decyzji, wysokość 

kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa (art. 169 ust. 6 u.f.p.). 

Obok odpowiedzialności organizacji pozarządowej, odpowiedzialność z tytułu 

niezgodnego z prawem wykorzystania środków publicznych ponoszą także osoby działające 

w jej imieniu. Odpowiedzialności te regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych65 – dalej jako u.d.f.p., 

                                                        
64

 Trudna sytuacja w fundacji nie zwalnia skarżącego (który przed objęciem funkcji prezesa przez długi czas był 
etatowym pracownikiem fundacji) od odpowiedzialności za dokonane naruszenia, jakkolwiek ma to wpływ na 
wymiar kary jaka powinna mu zostać wymierzona. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 19 lipca 2012 r., V SA/Wa 1102/12, LEX 1303282. 
65

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst 
jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 168 ze zm.). 
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ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy66 (dalej jako k.k.s.) oraz ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny67 (dalej jako k.k.). 

Zakres odpowiedzialności osób realizujących zadanie publiczne na podstawie dotacji 

określa art. 9 omawianej ustawy, który stwierdza, iż naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez 

udzielającego dotację68, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, a także niedokonanie 

w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 

Nie ma też znaczenia, czy osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu niezaliczanego 

do sektora finansów publicznych, któremu przekazano środki publiczne, dokonuje czynności 

związanych z ich wykorzystaniem lub dysponowaniem z tytułu pełnienia funkcji w organach 

takiego podmiotu, czy też jest jego pracownikiem, czy działa na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło itp.69 

Przy nieprawidłowościach dotyczących gospodarowania środkami pochodzącymi 

z dotacji udzielonych z budżetów publicznoprawnych, w pełni aktualna pozostaje reguła 

o niezależności odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych od innych 

rodzajów odpowiedzialności prawnej. 

Narażenie finansów publicznych na uszczuplenie poprzez nienależne pobranie lub 

niezgodne z prawem wykorzystanie dotacji stanowi przestępstwo skarbowe (art. 82 k.k.s.). 

Odpowiedzialność za przestępstwo (lub wykroczenie skarbowe, jeżeli pobranie nienależnej, 

nadmiernej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji nie przekracza 

ustawowego progu) ponosi każdy, kto swym zachowaniem bezpośrednio naraził finanse 

publiczne na uszczuplenie, np. przez podanie nieprawdziwych danych, na podstawie których 

udzielono dotacji, niesprawdzenie podanych nieprawdziwych danych, co doprowadziło do 

udzielenia dotacji lub subwencji, czy też nieprawidłowe wydawanie przyznanych środków 

                                                        
66

 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze 
zm.). 
67

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
68

 Zgodnie z cytowanym w przepisie 57 orzeczeniem, zdaniem sądu, dla udzielającego dotacji jej wykorzystanie 
zgodnie z przeznaczeniem następuje wówczas kiedy może ten fakt stwierdzić na podstawie stosownych 
dokumentów, w przeciwnym wypadku brak jest podstaw do takiego uznania. 
69

 A. Trałka, Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym 
przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych 
osób za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych, [w:] Budżet Samorządu Terytorialnego, RIO 
w Rzeszowie, Z 19, Rzeszów 2012, str. 12. 
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dotacyjnych, gdy podawanie takie lub sprawdzanie czy wydatkowanie należy do jego 

uprawnień lub obowiązków70. 

Indywidualna odpowiedzialność karna członków zarządu może wystąpić w sytuacji 

popełnienia przestępstwa, np. z art. 297 k.k. (wyłudzenie dotacji) lub art. 286 k.k. (oszustwo). 

Odpowiedzialność z tytułu wyłudzenia dotacji ponosi osoba, która w celu jej uzyskania 

przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument 

albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania wsparcia finałowego. Odpowiedzialność ta nie jest zależna od faktycznego 

uzyskania wsparcia finansowego (dotacji). Z kolei odpowiedzialność na gruncie art. 286 k.k. 

ponoszą osoby, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzą inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania. 

Omówiony zakres odpowiedzialności podmiotów oraz osób biorących udział po stronie 

organizacji realizującej zadanie publiczne jest bardzo szeroki, niemniej jednak wiedza osób 

odpowiedzialnych za realizację wydatków w ramach udzielonych dotacji o podstawach ich 

odpowiedzialności prawnej jest niewystarczająca. 

                                                        
70

 L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, LEX z cytowaną tam literaturą. 
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4. Prawne formy współdziałania na przykładzie wybranych regulacji 

prawa odrębnych względem u.d.p.p.w. 

 

 

Celem porównania zasad zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie odrębnych 

od ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie regulacji prawnych wybrano 

cztery ustawy wchodzące w skład szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej oraz 

dwie ustawy statuujące system przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu i narkomanii. 

Wszystkie powołane akty prawne zawierają odrębną od określonych w ustawie o pożytku 

publicznym i o wolontariacie podstawę zlecania zadań w nich określonych. 

Cechą wspólną tych regulacji jest odesłanie do podstawowej w tym względzie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz form zlecania realizacji zadań 

publicznych w niej określonych. Zatem szczegółowe uwagi dotyczące procedur zlecania 

zadań omówione w rozdziale drugim niniejszego raportu zachowują pełną aktualność na 

gruncie analizowanych aktów prawnych. 

Szczególną regulację w kontekście wyżej wymienionych ustaw zawiera ustawa 

o sporcie określająca odrębną procedurę finansowania zadań publicznych w niej 

określonych, dopuszczając jednocześnie możliwość wykorzystania odrębnych procedur, 

w tym tych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Przedmiotową charakterystykę uzupełniają ustawy z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego gwarantujące finansowanie wskazanych w nich podmiotów z pominięciem trybu 

konkursowego. 

 

4.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721 ze zm.) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie samorządu województwa lub powiatu 

przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 
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i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Podmiot zlecający ma zatem możliwość skorzystania z każdej 

z form zlecania zadań określonych przedmiotową ustawą. 

Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

pozwala na identyfikację potrzeb niejednokrotnie niedostrzeganych z poziomu administracji 

publicznej. Włączenie niepublicznych podmiotów do sytemu pomocy społecznej daje 

również możliwość zaangażowania osób wykonujących pracę z powodu wewnętrznych 

przekonań, zainteresowań czy chęci niesienia innym bezinteresownej pomocy. Udział 

organizacji pozarządowych ma także wpływ na wzrost efektywności realizacji zadań 

publicznych, pozwala zwiększyć dostępność do poszczególnych świadczeń jak również 

podnieść jakość ich świadczenia co przynosi obopólne korzyści pacjentom, wspólnotom 

lokalnym oraz organom admiracji publicznej. 

 

4.2. Pomoc społeczna 

Możliwość realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych przewiduje art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), zgodnie z którym organy 

administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego 

zadania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącym działalność w zakresie 

pomocy społecznej. Decyzja o zleceniu realizacji zadania na podstawie przepisów ustawy 

o pożytku publicznym i o wolontariacie pozostaje w gestii organu administracji publicznej. 

Jeżeli właściwe ograny administracji rządowej lub samorządowej nie skorzystają 

z możliwości zlecenia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom z art. 25 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie i na zasadach tam przewidzianych tj. poprzez 

udzielenie dotacji, wówczas do zlecania zadań będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Ustawa o pomocy społecznej wyłącza możliwość zlecania zadań w zakresie ustalania 

uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, 
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opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń 

pieniężnych. 

Do zlecania zadań z zakresu opieki społecznej stosuje się przepisy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym zlecenie zadań następuje obligatoryjnie na 

w trybie konkursu ofert. 

 

4.3. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) dopuszcza możliwość zlecania 

wybranych zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie 

wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej lub osobom prawnym 

i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej lub pomocy społecznej. 

Zakres spraw zleconych wymienionym w analizowanym przepisie podmiotom 

obejmuje pracę z rodziną, pracę opiekuńczo-wychowawczą w placówkach wsparcia 

dziennego, prowadzenie rodzinnego domu dziecka, organizację rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w formie placówki wychowawczej oraz prowadzenie ośrodka adopcyjnego. 

Do zlecania realizacji zadań wymiennych enumeratywnie w ustawie stosuje się ustawę 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotowa 

ustawa wyłącza możliwość zlecania zadań publicznych podmiotom zrównanym w prawach 

z organizacjami pozarządowymi z wyjątkiem osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania. 

 

4.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) organy administracji rządowej i samorządowej 
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współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi 

w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby 

stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie. Zwrot „współdziałają” należy rozumieć jako obowiązek współdziałania 

podmiotów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami 

i związkami wyznaniowymi. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie reguluje szczegółowo trybu i form 

zlecania zadań publicznych, a odsyła w tym względzie do ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Należy zatem przyjąć, że organ administracji publicznej 

zlecając realizację zadania ma do dyspozycji całą paletę form współpracy zwartych 

w przedmiotowej ustawie. W związku z powyższym nie można również wykluczyć zlecenia 

zadania z inicjatywy organizacji pozarządowej zgłoszonej w formie wniosku lub oferty 

realizacji zadania publicznego. 

 

4.5. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 

Zarówno ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jak i ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

wśród podmiotów wspierających działania organów administracji publicznej w obszarze 

narkomanii i alkoholizmu wymieniają organizacje pozarządowe. 

Zgodnie z pierwszą z cytowanych ustaw, w realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność 

statutowa obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania 

patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu 

ofert określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Z kolei ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada 

na organy władzy obowiązek popierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których 

celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające 
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alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniają warunki sprzyjające 

działaniom tych organizacji. 

Żadna z powyższych ustaw nie przewiduje szczególnego trybu zlecania zadań 

publicznych, zatem podstawę prawną ich zlecania stanowi szeroko omawiana w niniejszym 

raporcie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

4.6. Działalności klubów sportowych 

Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie71, 

dalej jako u.s. Zgodnie z powołaną regulacją, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, 

sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może w tym celu określić, w drodze 

uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny 

z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć (art. 27 ust. 1 i 2 u.s.). 

Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, 

niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej 

jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania 

dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (art. 28 ust. 1 u.s.). 

Wyżej opisany tryb finansowania sportu nie wyklucza uprawnień jednostek samorządu 

terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych (art. 27 

ust. 3 u.s.), w tym w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Wybór trybu zlecenia realizacji zadań należy do jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Na podstawie u.s. finansowanie zadań z zakresu sportu może być realizowane 

w drodze dotacji, stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe. 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie 

finansowego wspierania kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu 

terytorialnego pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. 

                                                        
71

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 
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Podstawowym trybem zalecania realizacji zadań publicznych w zakresie sportu przez 

j.s.t. jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (95% zlecanych zadań). 

Najczęstszymi stwierdzonymi uchybieniami po stronie organów administracji publicznej były 

odstępstwa od postanowień umów i przepisów prawa w ich realizacji, dotyczące 

w szczególności niezgodnego z warunkami umów wykorzystania dotacji i ich rozliczania, 

wspieranie w formie dotacji sportu kwalifikowanego, występowanie mechanizmów 

korupcjogennych na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu dotacji, braku kontroli zadań 

zleconych oraz nieterminowego rozliczania zadań. 

Wśród uchybień stwierdzonych po stronie klubów sportowych wskazuje się 

w szczególności na brak wyodrębnienia rachunkowego środków pochodzących z dotacji oraz 

niezgodność składanych oświadczeń i deklaracji ze stanem faktycznym. 

 

4.7. Ochrona ludności i ratownictwo 

Przepis art. 11 c u.d.p.p.w. zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych do zlecania, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadań 

publicznych z zakresu ochrony ludności i ratownictwa wyspecjalizowanym podmiotom takim 

jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 72 , Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe73, Ochotnicze Straże Pożarne74, Polski 

Czerwony Krzyż75. 

Należy podkreślić, iż obowiązek lub możliwość finansowania powyższych służb 

z budżetu państwa oraz j.s.t. wynika z ustaw statuujących ich działalność (np. art. 29 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej). 

Zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (dalej jako u.o.p.poż.), koszty 

funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dochodów instytucji ubezpieczeniowych, 

ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, środków własnych podmiotów, które uzyskały 

                                                        
72

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.). 
73

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz.U. Nr 208, poz. 1240). 
74

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 178, 
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z późn. zm.). 
75

 Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim czerwonym Krzyżu (Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276). 
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zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony 

przeciwpożarowej. 

Jednocześnie art. 32 ust. 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Gmina pokrywa również koszty 

bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia 

w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny 

pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich. Gmina finansuje działalność 

ochotniczych straży pożarnych bezpośrednio pokrywając koszty ich działalności lub 

pośrednio, w formie dotacji. 

Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (art. 33 ust. 1 u.o.p.poż.). Inne koszty funkcjonowania ochotniczych straży 

pożarnych i ich związków, związane z ochroną przeciwpożarową, pokrywane są z budżetu 

państwa, o ile na podstawie odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania 

zlecone (art. 34 ust. 1 u.o.p.poż.). 

Problematykę finansowania podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa 

górskiego określa art. 17 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich, zgodnie z którym zadania z zakresu ratownictwa 

górskiego powierzane i finansowane są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest 

dysponentem na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych. 

Zgodnie z analizowaną ustawą, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 

dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na 

finansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową. Decyzja w tym 

zakresie należy do właściwej j.s.t. 

Dotacje na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego udzielane są 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Zlecanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego reguluje ustawa z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z art. 22 

powołanej ustawy, zlecanie zadań odbywa się w drodze umowy o powierzenie realizacji 

zadania zawieranej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Obligatoryjnie, zadania z zakresu 
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ratownictwa wodnego są dofinansowywane ze środków wojewodów w ramach dotacji 

celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której są dysponentami. Zadania te 

mogą być dofinansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne. 

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert znajduje swoje 

uzasadnienie w szczególnych regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych rodzajów 

służb oraz konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych w dziedzinie 

ochrony ludności oraz ratownictwa. 
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5. Prawne możliwości realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe z uwzględnieniem warunków formalnoprawnych 

ich realizacji nakładanych przepisami prawa oraz ograniczeń 

wynikających z form prawnych prowadzenia działalności przez 

NGO 
 

 

Realizacja zadań publicznych przez podmioty trzeciego sektora możliwa jest po 

spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa oraz regulaminami opracowywanymi 

na potrzeby przeprowadzanych przez organy administracji publicznej otwartych konkursów 

ofert. 

Podstawową przesłanką realizacji zadań publicznych określoną ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie jest posiadanie przez podmioty trzeciego sektora 

statusu organizacji pozarządowej lub podmiotu zrównanego z nią w prawach, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. organizacjami pozarządowymi są niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Przepis art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. wyklucza z kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji 

zadań publicznych podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną zaliczane do 

jednostek sektora finansów publicznych, m.in. fundacje prawa publicznego, a także partie 

polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządów zawodowych oraz 

fundacje utworzone przez partie polityczne. 

W świetle analizowanego przepisu art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. statusu organizacji 

pozarządowej nie posiadają również podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, 

którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, tj. zdolności bycia podmiotem praw 

i obowiązków (np. komitetom społecznym). 

Udział w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe dotyczy jedynie 

obszarów wymienionych enumeratywnie w art. 4 ust. 1 u.d.p.p.w. W świetle powyższego 
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przepisu, organy administracji publicznej dokonując oceny ofert realizacji zadania 

publicznego zobowiązane są do rozstrzygnięcia, czy działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w cytowanym 

przepisie. 

Z możliwości realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy prawo 

o stowarzyszeniach zostały wyłączone stowarzyszenia zwykłe. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 4 

i 5 u.p.s., stowarzyszenia zwykłe nie mogą m.in. otrzymywać dotacji, jak również prowadzić 

działalności gospodarczej. Tym samym stowarzyszenia zwykłe nie mogą realizować zadań 

publicznych finansowanych ze środków publicznych przekazywanych w drodze dotacji, 

a także brać udziału w postępowaniach przetargowych. 

Udział w realizacji zadań publicznych w ramach prowadzonej przez fundacje 

działalności gospodarczej napotyka na ograniczenie określone w art. 5 ust. 5 zd. 1 ustawy 

o fundacjach. Zgodnie z powołanym przepisem fundacja może prowadzić działalność 

gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Oznacza to, że ustawa o fundacjach 

nie daje pełnej swobody co do możliwości podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

przez fundacje. Rozmiar działalności gospodarczej fundacji nie został wyraźnie w ustawie 

ograniczony. Chodzi tu o taką skalę prowadzenia działalności gospodarczej, jaka potencjalnie 

może służyć realizacji celów statutowych. Im większa skala realizacji celów statutowych, tym 

większa możliwa skala prowadzonej działalności gospodarczej76. 

Udział w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ograniczają także 

przepisy aktów wewnętrznych tych organizacji (np. statuty), które wyznaczają cele i sposoby 

ich realizacji przez dany podmiot. Warunkiem ubiegania się o realizację zadań publicznych 

zlecanych w otwartych konkursach ofert jest bowiem zbieżność celów i form działania 

podmiotu określonych w dokumentach wewnętrznych z przedmiotem zadania publicznego 

przeznaczonego do realizacji. 

Źródłem ograniczeń w realizacji zadań publicznych są również warunki określane przez 

organy administracji publicznej w regulaminach otwartych konkursów ofert. Wśród 

najczęściej spotykanych ograniczeń należy wymienić możliwość złożenia nie więcej niż 

określonej liczby ofert w ramach danego konkursu, wykluczenie z udziału podmiotów 

znajdujących się w likwidacji lub upadłości, wykluczenie podmiotów które już realizują na 

rzecz danego organu administracji publicznej zadania publiczne w oznaczonym obszarze lub 
                                                        
76

 A. Kidyba, Komentarz do ustawy o fundacjach, Komentarz do art. 5, Lex. 
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w ramach danego programu, wykluczenie możliwości złożenia oferty przez organizacje 

zrównane w prawach z organizacjami pozarządowymi. 

Należy również wskazać na niejednolitą praktykę stosowaną przez organy administracji 

publicznej w zakresie oceny spełniania kryteriów udziału w konkursach ofert przez spółki 

prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące 

działalność społecznie użyteczną), w szczególności w zakresie spełniania przesłanki 

przeznaczania całości dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczania zysku 

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (art. 3 ust. 3 pkt. 4 

u.d.p.p.w.).  
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6. Główne rekomendacje 
 

 

Zdefiniowanie zakresu uprawnień organizacji pozarządowych w procedurze konsultacji 

Szczegółowe przepisy zawarte w art. 5 u.d.p.p.w. nakładające obowiązek 

konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy nie przewidują minimalnych warunków ich 

przeprowadzenia, gwarantujących realny udział w konsultacjach zainteresowanych 

organizacji. Przepisy nie precyzują bliżej zasad i form udziału w konsultacjach, procedury 

zgłaszania wniosków i zastrzeżeń odsyłając w tym zakresie do regulacji prawa miejscowego. 

Szczegółowa analiza przytoczonego w niniejszym raporcie orzecznictwa prowadzi do 

wniosku, iż dla skuteczności procedury konsultacji wystarczająca jest publiczna informacja 

organu administracji o ich prowadzeniu. Uczestnicy konsultacji nie mają zatem żadnych 

gwarancji, że ich stanowiska zostaną rozpatrzone w procesie stanowienia prawa, co 

zniechęca do udziału w nich, a przez to procedurę konsultacji czyni iluzoryczną 

i nieefektywną. 

Alternatywnym mechanizmem mogącym gwarantować realny udział organizacji 

pozarządowych w procedurze konsultacji może stanowić odesłanie do dobrych praktyk. 

Przykładem zbioru reguł mogących wyznaczać ścieżkę postępowania samorządów jest 

Siedem Zasad Konsultacji stanowiących część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez 

ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności 

w Internecie77. 

 

 

                                                        
77

 www.mac.gov.pl/files/7_zasad_30-04.pdf  
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Określenie wzajemnych relacji pomiędzy trybem konsultacji prowadzonych na podstawie 

art. 5 ust. 2 pkt. 3 u.d.p.p.w., a konsultacji prowadzonych na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 4 

u.d.p.p.w. 

Art. 5 ust. 2 pkt. 3 u.d.p.p.w. jako jedną z form współpracy wymienia konsultacje 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Z kolei art. 5 ust. 2 pkt. 4 u.d.p.p.w. jako formę współpracy wymienia 

konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfer zadań publicznych z radami 

działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie w kwestii wzajemnych relacji 

poszczególnych procedur konsultacji prezentowane są dwa odmienne stanowiska. W myśl 

pierwszego, obowiązek przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy istnieje do czasu powołania rady 

działalności pożytku publicznego właściwej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, 

która od tego momentu przejmuje kompetencję w tym zakresie. Drugie stanowisko, 

znajdujące oparcie w orzecznictwie, utrzymuje obowiązek konsultacji aktów normatywnych 

zarówno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy jak również z radą działalności pożytku publicznego. 

Jednoznaczne rozstrzygniecie na gruncie u.d.p.p.w. przedmiotowego sporu przyczyni 

się do rozwoju tej formy współpracy. Za pożądany kierunek zmian należy uznać w ocenie 

autora przyznanie priorytetowego charakteru konsultacjom otwartym realizowanym na 

podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 u.d.p.p.w. 

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego, za konieczne należy uznać uregulowanie 

powyższej kwestii w aktach prawa miejscowego stanowionego przez właściwe organy 

samorządu terytorialnego. 
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Wprowadzenie mechanizmu obligatoryjnego tworzenia rad działalności pożytku 

publicznego 

Zgodnie z art. 41e. 2. u.d.p.p.w. radę powiatową lub radę gminną może utworzyć 

organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność 

odpowiednio na terenie powiatu lub gminy. 

Jak wynika z powyższej regulacji podmiotem uprawnionym do utworzenia rady 

działalności pożytku publicznego jest organ wykonawczy gminy lub powiatu. Wniosek 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących 

działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy nie ma charakteru wiążącego, co 

w konsekwencji uzależnia powołanie przedmiotowego organu od swobodnego uznania 

wójta (burmistrza / prezydenta miasta) lub zarządu powiatu. 

Obowiązujące rozwiązanie wpisuje się w szereg rozwiązań prawnych u.d.p.p.w. 

pozostawiających dokonanie określonej czynności prawnej w zakresie swobodnego uznania 

organu administracji, bez możliwości zakwestionowania podjętego rozstrzygnięcia lub 

zaniechania jego dokonania, przecząc tym samym zasadzie partnerstwa wyrażonej w art. 5 

ust. 3 u.d.p.p.w. 

Wprowadzenie obligatoryjnego trybu powołania rady działalności pożytku publicznego 

w przypadku wniosku organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, przyczyni się 

do urzeczywistnienia roli partnerów społecznych w realizacji zadań publicznych. 

Niezależnie od rozwiązań ustawowych, sugerowaną dla j.s.t. drogą postępowania jest 

realizacja wniosków organizacji pozarządowych w sprawie utworzenia rad działalności 

pożytku publicznego. 

 

Powierzenie komisjom konkursowym prawa podejmowania decyzji w kwestii 

rozstrzygnięcia konkursu 

Obecny system zapewnia możliwość udziału w komisjach konkursowych 

przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jak również 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W świetle art. 15 ust. 2a 

u.d.p.p.w. komisje konkursowe powołane są w celu opiniowania złożonych ofert. Przyjęte 
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rozwiązanie nie gwarantuje jednak w pełni przejrzystego i jawnego rozstrzygania 

organizowanych konkursów ofert, na co wskazują organizacje pozarządowe. Ostateczna 

decyzja o wyborze oferty pozostaje w gestii organu wykonawczego organizującego konkurs. 

W tych okolicznościach postulat przyznania komisjom prawa do podejmowania rozstrzygnięć 

w kwestii wyboru ofert uzyskujących finansowanie w ramach organizowanego konkursu 

należy uznać za uzasadniony. 

W przypadku poszerzenia kompetencji komisji konkursowych postuluje się 

wprowadzenie instrumentów prawnych gwarantujących obiektywne kryteria wyboru ich 

członków jak również możliwość kontroli działalności samej komisji, m.in. poprzez 

wprowadzenie jawności posiedzeń. 

Postuluje się, aby w regulacjach wewnętrznych j.s.t. szczegółowo dookreślić zasady 

udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, 

z uwzględnieniem konieczności zachowania niezależności i bezstronności członków komisji 

w stosunku do oferentów. 

 

Wprowadzenie procedury wezwania do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz 

korekty oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych 

Szczegółowo określona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

procedura konkursu ofert nie dopuszcza możliwości uzupełnienia złożonej oferty, bądź 

korekty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Obowiązujące rozwiązanie nie 

znajduje uzasadnienie w innych przepisach prawa. Wręcz przeciwnie, powołując się na 

zbliżoną z punktu widzenia realizacji celu wydatkowania środków publicznych ustawę Prawo 

zamówień publicznych, regulującą precyzyjnie podniesione zagadnienia, za celowe należy 

uznać wprowadzenie do procedury konkursu ofert analogicznych zapisów. Ich wprowadzenie 

poszerzy niewątpliwie liczbę oferentów konkurujących o środki na realizację zadań 

publicznych. 

Powyższa rekomendacja wymaga zmiany obwiązujących przepisów prawa. 

 

Wprowadzenie procedury odwoławczej od rozstrzygnięć podejmowanych przez 

organizatorów konkursu ofert wzorem ustawy o polityce i rozwoju 

Art. 15 u.s. 2i u.d.p.p.w. przyznaje każdemu prawo do żądania uzasadnienia wyników 

wyboru lub odrzucenia oferty. Przepisy analizowanej ustawy nie dają jednak prawa do 
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zaskarżenia rozstrzygnięcia organu wykonawczego. W świetle unormowań innych procedur 

wydatkowania środków publicznych, oraz niejednokrotnie zgłaszanych przez organizacje 

pozarządowe zastrzeżeń co do przesłanek wyboru ofert, na uwzględnienie zasługuje postulat 

poddania rozstrzygnięć w zakresie wyboru lub odrzucenia oferty realizacji zadania 

publicznego kontroli sądowo-administracyjnej. Skarga do sadu administracyjnego mogłaby 

zostać poprzedzona protestem, wzorem rozwiązań przyjętych w art. 30b i 30c ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712). 

Powyższa rekomendacja wymaga zmiany obwiązujących przepisów prawa. 

 

Likwidacja obowiązku tworzenia stron BIP przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. 

Art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nakłada na podmioty w nim wymienione obowiązek 

udostępnienia informacji publicznej. Wśród podmiotów zobowiązanych znajdują się władze 

publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym organizacje 

pozarządowe oraz podmioty zrównane z nimi w prawach realizujące zadania publiczne na 

podstawie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Z obowiązkiem 

udostępniania informacji publicznej skorelowany jest obowiązek tworzenia własnych stron 

Biuletynu Informacji Publicznej, na których podmioty obowiązane udostępniają informacje 

podlegające udostępnieniu tą drogą. Zgodnie z art. 10 powołanej ustawy informacja 

publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym 

repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 

Powyższy nakaz posiadania własnych stron BIP w stosunku do organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z nimi w prawach realizujących zadania 

publiczne w praktyce, z nielicznymi wyjątkami, nie jest wykonywany. Wynika to nie tylko 

z ograniczonej wiedzy podmiotów na temat istnienia takiego obowiązku, ale również 

z ograniczonego potencjału osobowego, zwłaszcza w małych organizacjach, pozwalającego 

na realizację rozbudowanych obowiązków administracyjnych nie związanych bezpośrednio 

z realizowanymi celami. Istnienie tego typu zobowiązań będzie hamować rozwój trzeciego 

sektora oraz ograniczy liczbę podmiotów ubiegających się o granty na realizację zadań 

publicznych. 
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Wydaje się, iż właściwym i wystarczającym rozwiązaniem jest utrzymanie w stosunku 

do podmiotów realizujących zadania w trybie u.d.p.p.w. obowiązku udostępniania informacji 

publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

Powyższa rekomendacja wymaga zmiany obwiązujących przepisów prawa. 
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Załącznik: współpraca JST z NGO na przykładzie wybranych aktów 
prawa miejscowego 
 

 

W związku z przygotowaniem niniejszego raportu autor przeanalizował akty prawa 

miejscowego oraz inne dokumenty w poszczególnych obszarach współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych z nich 

wykorzystanych w ramach niniejszego raportu należą: 

a) w odniesieniu do regulacji z zakresu jednorocznych programów współpracy wykorzystano 

m.in.: 

 Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 

2014; 

 Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 

rok; 

 Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014; 

 Jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi; 

 Program współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok; 

 Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 

2013; 

 Roczny Program współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014; 

b) w odniesieniu do wieloletnich programów współpracy, wykorzystano m.in.: 

 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi 

na lata 2013-2018; 
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 Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015; 

 Wieloletni Program Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w latach 2011-2012; 

c) w odniesieniu do innych form współpracy z organizacjami pozarządowymi niż programy 

współpracy, wykorzystano m.in.: 

 Regulamin powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, 

przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 

 Standardy Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu; 

d) w odniesieniu do uchwał regulujących szczegółowe zasady konsultacji projektów prawa 

miejscowego, wykorzystano m.in.: 

 Uchwałę Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

 Uchwałę Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

 Uchwałę Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 

e) w odniesieniu do zasad udzielania pożyczek i poręczeń, wykorzystano m.in.: 

 Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu powiatu 

nakielskiego; 
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 Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom 

będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji; 

 Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie 

gminy Police; 

 Regulamin udzielania pożyczek z budżetu Gminy Bytów dla organizacji pozarządowych; 

f) w odniesieniu do budżetu obywatelskiego, wykorzystano m.in.: 

 Zasady budżetu obywatelskiego w Sopocie w 2013 r.; 

 Projekt Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie potrzeby 

wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Lublin – budżetu 

obywatelskiego. 

 
Poniżej przestawiono cztery przykładowe dokumenty, obejmujące akty prawa 

miejscowego oraz zarządzenie organu wykonawczego określające zasady współpracy j.s.t. 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z nimi w prawach. 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

została podjęta 29 września 2010 r. 

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem, konsultacje przeprowadza się z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii podmiotów w sprawie poddanej 

konsultacji. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Dąbrowa Górnicza. 

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego przeprowadza się przed wniesieniem projektu 

uchwały pod obrady Rady Miejskiej lub przed podpisaniem projektu zarządzenia przez 

Prezydenta Miasta. 
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Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego przeprowadza się za pośrednictwem 

Prezydenta Miasta i rozpoczyna w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą złożenia 

projektu uchwały do Rady Miejskiej bądź podpisaniem projektu zarządzenia przez 

Prezydenta Miasta. W przypadku projektu aktu prawa miejscowego, którego wnioskodawcą 

jest Komisja Rady Miejskiej, Klub Radnych lub co najmniej trzech Radnych 

o przeprowadzenie konsultacji z wnioskiem do Prezydenta Miasta występuje Przewodniczący 

Rady Miejskiej. 

Procedura konsultacji określa miejsce publikacji i złożenia konsultowanego aktu 

prawnego, miejsce ogłoszenia o konsultacjach, a także publikacji informacji zbiorczej 

o złożonych uwagach oraz sposobie ich rozstrzygnięcia. 

Wniosek z uwagami można składać w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek 

z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, 

nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, sposób 

reprezentacji podmiotu, cele statutowe uprawniające do konsultacji danego aktu prawa 

miejscowego, odpowiedni artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub 

wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian. 

Mimo braku przepisu ustawy zobowiązującego organy administracji publicznej do 

określenia procedury rozstrzygania zgłaszanych uwag w praktyce j.s.t. publikują za 

pośrednictwem stron internetowych zestawienia zgłoszonych uwag oraz sposób ich 

rozstrzygnięcia. Powyższą praktykę należy ocenić pozytywnie. Znalazła ona również 

zastosowanie w różnym zakresie w innych z analizowanych aktów prawa wewnętrznego, 

m.in. Programie współpracy Gminy Bielsko-Biała. 

 

Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2013-2015 

Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2013-2015 został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej Łodzi z dnia z dnia 21 listopada 2012 r. 

Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na lata 2013-2015 wyznacza kierunki 
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współdziałania na lata 2013-2015 oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady 

pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Program ten ma służyć rozwojowi Łodzi jako miasta aktywnych obywateli, 

zaangażowanych w działania na rzecz wspólnot lokalnych, samoorganizujących się 

w formalnych i nieformalnych strukturach i we współpracy z samorządem podejmujących 

działania zmierzające ku realizacji celów wspólnie określonych i opartych na wspólnych 

wartościach. 

Głównym celem współpracy jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną 

a organizacjami pozarządowymi. Obok celu głównego program definiuje również cele 

priorytetowe, do których zalicza: 

1) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych; 

2) zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym; 

3) współpracę przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie ich 

powstawania; 

4) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

5) tworzenie warunków do samoorganizacji społecznej, partycypacji obywatelskiej i wzrostu 

kapitału społecznego; 

6) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności lokalnych; 

7) poprawę jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz 

mieszkańców miasta. 

 
Lokując przedmiot współpracy w płaszczyźnie zadań publicznych program precyzuje, iż 

jest nim określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania oraz realizacja zadań 

Miasta w sferze pożytku publicznego. 

Zgodnie z programem miasto podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi 

w trzech płaszczyznach:  

1) współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych; 

2) współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych; 

3) współpracy w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunków społecznej aktywności. 
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Program stwierdza, iż współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i niefinansowy. Finansowe formy wsparcia odpowiadają instrumentom 

określonym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie i są udzielane w obszarach 

zdefiniowanych w programie. O wiele szerszy katalog form współpracy zawiera wykaz 

niefinansowych form współpracy wykraczający daleko poza minimum wyznaczone 

przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

Sposób realizacji programu podlega ocenie, która opiera się w szczególności na analizie 

jego wyników. Za koordynację, monitoring i ewaluację programu odpowiada Wydział Spraw 

Obywatelskich we współpracy z pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

Wieloletnie programy współpracy w analizowanych aktach prawa miejscowego 

niejednokrotnie są zbieżne w swej treści z programami jednorocznymi. Programy wieloletnie 

wyznaczają priorytetowe z punktu widzenia danej j.s.t. płaszczyzny współpracy. Wyznaczane 

programami formy współpracy obejmują instrumenty o charakterze finansowym jak 

i niefinansowym. Na szczególną uwagę zasługują zróżnicowane formy konsultacji 

realizowane zarówno w trybie korespondencyjnym, jak i za pośrednictwem ciał doradczych, 

w których uczestniczą przedstawiciele zainteresowanych organizacji. 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu 
Obywatelskiego 

W myśl postanowień regulaminu, Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami 

inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków; 

prace Komisji odbywają się na zasadach samorządności i równości stron. 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w liczbie 

minimum 8 organizacji, których cele statutowe zgodne są z tematyką danej tematycznej 

Komisji Dialogu Obywatelskiego, mogą wystąpić z wnioskiem o utworzenie tematycznej 

Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO). Wniosek powinien zawierać zakres tematów, które 

będą przedmiotem prac KDO. 
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W skład KDO wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji, delegowanym przez organizację 

z upoważnieniem do reprezentowania organizacji; 

2) przedstawiciel/e właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UMK, delegowani przez 

kierującego tą komórką. 

 
W pracach KDO mogą uczestniczyć eksperci oraz Radni Miasta i Radni Dzielnicowi. 

W pracach KDO może ponadto uczestniczyć przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych na 

zasadach obserwatora. 

Do zadań KDO należy m.in.: 

1) opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów w zakresie działalności danego 

KDO; 

2) określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danego KDO i przedstawianie 

propozycji ich rozwiązania; 

3) współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami/biurami UMK oraz miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania proponowania dokumentów 

strategicznych; 

4) współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, po jej powołaniu. 

 
Spotkania KDO odbywają się w miejscach prowadzenia działalności przez poszczególne 

organizacje lub w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa. Za udział w pracach KDO nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

KDO ulega rozwiązaniu w przypadku braku aktywności – brak posiedzeń w czasie 

dłuższym niż cztery miesiące, nieupubliczniania informacji o swojej działalności, tj. m.in. 

nieprzekazywania do wydziałów UMK sprawozdań lub zmniejszenia liczbowego składu KDO 

poniżej 50% wymaganego składu do jej powołania. 

Omówione rozwiązanie stanowi dobry przykład realizacji obowiązków konsultacji 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem organów 

opiniodawczo-konsultacyjnych. Analogiczną funkcję na gruncie innych, z analizowanych 

dokumentów prawa miejscowego, pełnią powoływani pełnomocnicy ds. kontaktów 

z organizacjami pozarządowymi lub jednostki organizacyjne powoływane do działania na 

rzecz organizacji trzeciego sektora. 
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Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu powiatu 
nakielskiego 

Wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom Powiat Nakielski wspólnie 

z Partnerstwem dla Krajny i Pałuk wypracował mechanizm finansowania lokalnych 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w formie refundacji środków. 

Organizacje z powiatu nakielskiego mogą korzystać z nieoprocentowanych pożyczek 

udzielanych przez Powiat Nakielski. Pożyczki udzielane będą na zapewnienie 

prefinansowania nawet 100% wkładu finansowego organizacji. Planowana wysokość 

pożyczki musi zawierać się w kwocie od 10 000 do 20 000 zł. Pożyczka nie ulega umorzeniu. 

Z udzielanych przez Powiat Nakielski nieoprocentowanych pożyczek może skorzystać 

każda organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie powiatu nakielskiego i realizująca 

projekt na tym terenie, bez względu na profil prowadzonej działalności. Warunkiem 

uzyskania wsparcia jest złożenie przez organizację pisemnego wniosku, do którego załączony 

zostanie m.in. dokument w postaci zaświadczenia donatora środków o przyjęciu projektu do 

realizacji. 

Wniosek organizacji poddawany jest ocenie formalnej przez komisję, której zadaniem 

jest ocena formalna i merytoryczna wniosku, analiza i ocena wiarygodności finansowej 

wnioskodawcy, przedstawienie Zarządowi Powiatu pisemnej opinii w sprawie wniosku wraz 

z propozycją ewentualnych warunków udzielenia pożyczki oraz zabezpieczenia spłaty 

pożyczki przez wnioskodawcę oraz przygotowanie umowy pożyczki. 

Zarządu Powiatu podejmuje ostateczną decyzję w formie uchwały. W dalszej kolejności 

zostaje podpisana umowa o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy Powiatem Nakielskim 

a organizacją pozarządową. Jedyną formą zabezpieczenia umowy jest weksel in blanco wraz 

z deklaracją wekslową. Termin spłaty ustalany zostanie tak, by uwzględnić czas realizacji 

projektu oraz rozliczenie organizacji z grantodawcą. Regulamin został przyjęty uchwałą 

Zarządu Powiatu Nakielskiego. 

Przedstawiony regulamin udzielania pożyczek zawiera podstawowe elementy zbieżne z 

innymi tego typu regulaminami. Pożyczki są udzielane w związku z realizacją projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych w trybie refundacji. Wyjątkowo, niektóre z j.s.t. 

dopuszczają udzielenie pożyczek także na cele bieżącej działalności. Pożyczki udzielane 

w ramach przedmiotowych regulaminów cechują ograniczone wymagania dotyczące ich 

zabezpieczenia, które z reguły ograniczają się do weksla in blanco. Kwota udzielonej pożyczki 
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nie przekracza wartości zabezpieczonej dotacji podlegającej refundacji. Niejednokrotnie 

udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji nie jest regulowana odrębnymi regulaminami. 
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