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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie, przygotowane przez zespół ekspertów Małopolskiej Szkoły 

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zawiera opis reguł 

i mechanizmów procesu implementacji instrumentów współpracy finansowej w gminach 

i powiatach na potrzeby realizacji zadania numer 3 projektu „Wzmocnienie mechanizmów 

współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako 

realizatorami zadań publicznych” (MWF). 

Projekt przewiduje wdrożenie przez dwadzieścia jednostek samorządu terytorialnego 

(JST), szczebla gminnego i powiatowego, wybranych instrumentów współpracy samorządu 

i organizacji pozarządowych (NGO) będących przedmiotem projektu. Wdrożenia będą 

realizowane według dwóch koncepcji: partycypacyjnej, za której realizację odpowiada 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i eksperckiej, za której realizację odpowiada 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

(MSAP). Poniższy opis procesu wdrożenia dotyczy realizacji koncepcji eksperckiej MSAP, 

ale zawiera także części wspólne z podejściem partycypacyjnym. 

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. 
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I. Założenia konceptualne eksperckiej metody wdrożeń 

1. Podstawowe założenia 

Przyjęta przez zespół MSAP formuła metody eksperckiej niesie za sobą dwie blisko 

powiązane ze sobą konsekwencje: 

a. obejmuje ona intensywne zaangażowanie ekspertów po stronie projektu, którzy poza 

wypełnianiem roli doradczej pełnić mają także funkcję bezpośredniego wsparcia 

i koordynacji działań wdrożeniowych; 

b. zakłada, że implementacja wybranych instrumentów będzie miała oparcie w szeroko 

pojętej metodologii nauk społecznych i będzie odbywała się równolegle z elementami 

badawczymi. 

Z tego też powodu założono, że w ramach procesu wdrożeniowego przyjąć należy 

użyteczną w tego typu przedsięwzięciach perspektywę action research (McKernan 1991; 

Kemmis i McTaggert 1990). Istotę action research można odczytać już z samej nazwy tego 

podejścia. Research, oznaczające badanie, wskazuje, że w ramach podejścia należy kierować 

się chęcią poznania istoty danego zjawiska – w tym wypadku istotą i przesłankami 

funkcjonowania mechanizmów wsparcia finansowego ze środków publicznych działalności 

organizacji pozarządowych. Action z kolei wskazuje, że ekspert niejako „wchodzi” w centrum 

danego zjawiska, starając się, w miarę możliwości, sterować występującymi procesami i je 

wspierać. Perspektywa ta wymaga redukcji postulatu pełnego wyobcowania badacza 

z procesu i postuluje jego aktywny udział w wysiłkach wdrożeniowych, na równi z członkami 

organizacji będącej beneficjentem wdrożenia. 

Projekt uznaje się za zgodny z postulatem action research, gdy: 

 przedmiotem projektu jest problem społeczny, w obrębie którego nastąpić ma zmiana; 

 procedura przedsięwzięcia opiera się na cyklu planowania, wdrażania, obserwacji, oceny 

i poprawy (np. cyklu PDCA, zwanego także cyklem Deminga); 

 praktycy i adresaci projektu intensywnie uczestniczą zarówno w procesie projektowania, 

ale przede wszystkim implementacji proponowanych rozwiązań (Chrostowski 

i Jemielniak 2008). 

Action research to metoda, a raczej podejście, w którym przyjmuje się, że większość 

ludzkich przedsięwzięć, a w szczególności tych podejmowanych w kontekście organizacji, to 

przedsięwzięcia kolaboratywne. Nie inaczej jest z nawet podbudowanym teoretycznie 
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procesem badań naukowych, a tym bardziej działań implementacyjnych współprowadzonych 

z wykorzystaniem wiedzy naukowej. W tym ujęciu action research to: 

 kolaboratywny proces interakcji między badaczami i osobami znajdującymi się 

w sytuacji społecznej; 

 proces krytycznej analizy; 

 orientacja na praktykę społeczną; 

 świadomy proces refleksyjnego uczenia się w działaniu (Argyris 1985). 

W kontekście podstawowych założeń action research, metoda ekspercka znajduje 

oparcie nie tylko w zestawie technicznie i prawniczo zorientowanych metod wdrożeniowych, 

ale także metod badawczych (w szczególności o charakterze jakościowym), które pozwalają 

na krytyczną refleksję nad podejmowanymi działaniami i świadome nimi sterowanie. 

Perspektywa action research, stanowiąca ugruntowanie metodologiczne dla 

proponowanej metody wdrożeń, nie oferuje jednak żadnej wyjściowej teorii mającej 

tłumaczyć specyfikę działania w konkretnym kontekście społecznym – w naszym wypadku 

implementacji instrumentów współpracy finansowej między JST a NGO po stronie tych 

pierwszych instytucji. Przyjmując postulat refleksyjności w ramach przedsięwzięcia 

badawczo-wdrożeniowego z jakim mierzy się zespół projektowy, konieczne jest 

postępowanie w ramach jak najlepiej ugruntowanej teorii wyjaśniającej substancję danego 

zjawiska. 

W naszym wypadku najbardziej użyteczną ramą teoretyczną wydają się być badania nad 

implementacją polityk publicznych. Jest to grupa teorii poszukujących czynników pozytywnie 

lub negatywnie wpływających na sukces wdrożenia danej polityki publicznej na różnych 

poziomach organizacyjnych. Jednym z głównych obszarów zainteresowania badań 

implementacyjnych są organizacje samorządowe oraz ich specyfika determinująca 

rzeczywisty kształt wielu polityk publicznych tworzonych na poziomie centralnym – w tym 

polityki współpracy z sektorem pozarządowym. 

Spośród różnych podejść oferowanych w ramach badań implementacyjnych, najbardziej 

efektywne w tym wypadku wydaje się być podejście oddolne, powalające oceniać i badać 

w jaki sposób konkretna organizacja radzi sobie z implementacją danej polityki publicznej. 

Jest to perspektywa niekiedy zwana analizą „biurokracji poziomu ulicy” (street-level 

bureaucracy), która jest bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie polityki i interakcję z jej 

beneficjentami. Biorąc pod uwagę, że punktem skupienia projektu są działania na styku 
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samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji zadań publicznych 

– wybrana perspektywa wydaje się szczególnie użyteczna. 

 

2. Metodyka action research i jej uzasadnienie 

Ogólnie rzecz ujmując action research nie stanowi spójnej metody badawczej, a raczej 

oferuje kilka alternatywnych podejść do wspierania i badania procesów społecznych – 

w szczególności zmiany społecznej (w tym organizacyjnej). Pomijając nadmiernie 

teoretyczne rozważania, można powiedzieć, że działania action research dzielą się na te 

zorientowane na osiąganie celu (practical action research) oraz te zorientowane na proces 

współpracy (participatory action research). W naszym wypadku ze względu na konieczność 

wdrożenia konkretnych instrumentów, a z drugiej strony konieczność ścisłej współpracy 

między badaczami wspierającymi wdrożenia oraz członkami organizacji występuje 

konieczność czerpania z obu tych wcale niewykluczających się podejść. 

Zasadniczo każdy proces action research jest procesem ciągłego i cyklicznego uczenia 

się, które może być przedstawione w formie niekończącej się pętli planowania, działań, 

analizy i usprawnień (rysunek 1). 
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Rysunek 1. Cykl działań w ramach procesu action research 

 

Źródło: Kemmis (1982). 

Taki niekończący się cykl jest możliwy do wyobrażenia sobie w ramach działającej 

w sposób ciągły organizacji. Specyfika działań projektowych wymusza ograniczenie się do 

pojedynczego cyklu, obejmującego przyjęcie wstępnych założeń co do najbardziej 

skutecznych działań (sformułowanie teorii) oraz zaplanowanie ich, przygotowanie, wsparcie 

i monitorowanie procesu implementacji. Następnie niezbędna jest ewaluacja przyjętych 

założeń w konfrontacji z wiedzą uzyskaną w czasie wdrożeń i zrewidowanie założeń 

teoretycznych oraz planu działania. 

Innymi słowy, w konsekwencji wsparcia i obserwacji procesu wdrożeń, niniejszy 

dokument zostanie zmodyfikowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlał specyfikę i problemy 

samorządu lokalnego w obszarze wykorzystania instrumentów współpracy finansowej 

z sektorem pozarządowym. Należy wyrazić przekonanie, że tak przygotowany dokument 

będzie stanowił dobrą podstawę dla działań implementacyjnych prowadzonych przez 

samorządy w przyszłości. Metodyka action research oferuje konieczną w tym celu 

elastyczność. 
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3. Implikacje metody action research dla działań projektowych 

Działania implementacyjne zostały zaprojektowane tak, aby uwzględnić przyjętą 

i skrótowo scharakteryzowaną powyżej metodykę. Obejmują one: 

1. Etap formułowania założeń i przyjęcia planu działania (objęty tym dokumentem). 

2. Etap wdrażania i monitoringu działań prowadzonych wspólnie przez członków organizacji 

implementującej oraz wspierających ją badaczy. 

3. Etap ewaluacji działań poprzez ocenę skuteczności wdrożeń i identyfikację problemów 

koniecznych do przezwyciężenia w kolejnych cyklach wdrożeń. 

4. Etap weryfikacji założeń, przyjętej teorii oraz odpowiedniej modyfikacji planu działania. 

Ad 1. Zespół projektowy, jak już zostało to wspomniane, przyjmuje jako bazowy nurt 

oddolnych badań nad implementacją polityk publicznych. W kolejnym punkcie 

przedstawione zostają podstawowe założenia dotyczące działań zespołu projektowego. 

Ad 2. Etap wdrażania i monitoringu obejmuje działania opisane w ogólnej procedurze 

wdrożeń oraz w katalogu instrumentów. Już na etapie pierwszych wdrożeń konieczne jest 

zachowanie daleko idącej elastyczności działań, zarówno po stronie organizacji, jak i zespołu 

ekspertów. 

Ad 3. Ewaluacja obejmować będzie ocenę skuteczności wdrożonych instrumentów 

w porównaniu do pozostałych JST objętych implementacją z uwzględnieniem Indeksu 

Jakości Współpracy i ocen uczestników wdrożenia. 

Ad 4. Modyfikacja założeń i planu działania uwzględniać będzie doświadczenia zdobyte 

w procesie wdrożeń i monitoringu oraz wyniki przeprowadzonej ewaluacji implementacji, 

kończąc podstawowy cykl wdrażania. 

 

4. Podstawowe założenia wdrożeniowe ex ante podbudowane teorią 

implementacji 

Nurt oddolnych badań nad implementacją polityk publicznych zakłada, że głównym 

podmiotem implementacji jest konkretna organizacja publiczna – w tym wypadku jednostka 

samorządu terytorialnego. Ma ona możliwość realizacji swoich zadań przy pomocy różnych 

instrumentów oferowanych jej przez ustawodawcę. Zakładamy, że decyduje się na realizację 

ich przy współpracy z organizacjami sektora publicznego – na wcześniejszym etapie został 

zaplanowany w tym celu odpowiedni budżet. Na tym etapie konieczna jest także decyzja na 
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temat wyboru instrumentu wsparcia najbardziej adekwatnego do specyfiki zadania. Ogólny 

schemat implementacji zgodny z teorią przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Ogólny proces implementacji polityk publicznych 

 

Źródło: Zawicki i Możdżeń (2013, s. 73). 

Powyższy diagram przedstawia modelowy proces implementacji. Organizacja przyjmuje 

za podstawę swojego działania akt polityczny (1), w naszym wypadku jest to przede 

wszystkim ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa 

o finansach publicznych. W związku z tym planuje i realizuje działania (2), mające na celu 

wdrożenie tego aktu, lub realizację nałożonych na nią zadań z jego wykorzystaniem 

(w przypadku obu wyżej wymienionych ustaw mamy do czynienia przede wszystkim z ofertą 

instrumentarium realizacji substancjalnie zorientowanej polityki publicznej opisanej w innych 

aktach prawnych i warunkowanej potrzebami danego samorządu). Produktem implementacji 

(3) jest przekazanie realizacji zadania publicznego w ręce organizacji pozarządowej 

z wykorzystaniem konkretnego instrumentu. Rezultaty (4) określane są przez relatywną 

jakość realizacji w porównaniu z alternatywami (czyli realizacją przez organizację publiczną, 

realizacją przez tę samą organizację pozarządową z wykorzystaniem innego instrumentu, 

realizacją przez inną organizację pozarządową, lub realizacją z uwzględnieniem innej formy 

implementacji tego samego instrumentu). 

Organizacja poddawana jest różnego rodzaju wpływom, które mają charakter 

wewnątrzorganizacyjny (7) lub znajdują się w jej otoczeniu (10). Intensywność owych 

 

 

 

 

 

Ograniczenia zewnętrzne (10) 

Akt określający politykę 

(1) 

Działanie podmiotu 

implementacji (2) 

Produkty implementacji 

(3) 

Rezultaty zamierzone 

i niezamierzone (4) 

Naciski nieformalne 

(grupy interesów, media) 

(9) 

Wpływy formalne 

(komitety parlamentarne, 

kontrole, audyty, sądy) (8) 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia 

wewnątrzorganizacyjne (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia 

wewnątrzorganizacyjne (7) 

Regulacje formalne 

działania podmiotu 

implementacji (5) 

Wzorce nieformalne 

działania podmiotu 

implementacji (6) 



   str. 10 

wpływów i ich konkretna konfiguracja warunkuje możliwość realizacji zadań publicznych 

z uwzględnieniem zróżnicowanych instrumentów, lub różnych form ich implementacji. 

Podstawowe założenia, które niesie ze sobą teoria implementacji każą poszukiwać 

elementów specyfiki organizacji oraz kontekstu jej działania najmocniej warunkujących 

sukces wdrożenia. Obejmują one przede wszystkim: 

 wielkość i zasoby organizacji (im większa i bogatsza organizacja, tym bardziej 

kompleksowe instrumenty może wykorzystywać); 

 rodzaj organizacji (gmina, miasto, powiat, miasto na prawach powiatu); 

 złożoność wdrażanego instrumentu; 

 poziom przekonania członków organizacji o użyteczności danego instrumentu; 

 siła partnerów (gęstość sieci działających na danym terenie organizacji pozarządowych 

i kompetencje ich członków); 

 tradycje i jakość współpracy danej JST z organizacjami pozarządowymi. 

Te podstawowe założenia, które mogą być jednocześnie traktowane jako wstępne 

hipotezy badawcze, zostały uwzględnione w dalszych częściach koncepcji wdrożeń. 

 

Zakres przedmiotowy wdrożeń 

Zakres przedmiotowy wdrożeń objętych metodą ekspercką Małopolskiej Szkoły 

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odnosi się bezpośrednio 

do celu projektu, jakim jest włączenie w działania jednostek samorządu terytorialnego 

następujących instrumentów finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na 

zakres przedmiotowy procesu implementacji składają się następujące instrumenty: 

 regranting; 

 pożyczki; 

 poręczenia/gwarancje; 

 inicjatywa lokalna; 

 tryb małych zleceń; 

 dotacja inwestycyjna; 

 budżet partycypacyjny. 
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II. Sposób rekrutacji 

Zgodnie z opisem projektu, a także przedstawionym przez FRDL Planem wdrożeń 

instrumentów współpracy finansowej (FRDL 2014), rekrutacja JST deklarujących wdrożenie 

instrumentów współpracy finansowej będzie prowadzona wspólnie przez FRDL oraz MSAP. 

Założono dwuetapowy proces rekrutacji, obejmujący w pierwszej kolejności wybór 30 

JST, które zostaną poddane pogłębionej analizie. W jej wyniku zespół ekspertów (powołany 

przez MPiPS oraz Partnerów Projektu) wyłoni 20 JST, w których następnie zostaną wdrożone 

poszczególne instrumenty współpracy finansowej oraz 4 JST, które trafią na listę rezerwową. 

1) Informacje o wdrożeniach i możliwości udziału w nich przekazane zostaną uczestnikom 

szkoleń (w lipcu i wrześniu 2014 r.). Szkolenia będą także w części warsztatowej 

przygotowywać uczestników do udziału w etapie wdrożenia. 

2) Niezależnie od powyższego, informacja o możliwości udziału w fazie wdrożeń będzie 

także rozesłana drogą e-mailową do JST nieuczestniczących w szkoleniach 

(odpowiedzialny FRDL). Uczestnictwo w szkoleniach jest brane pod uwagę przy 

rekrutacji do etapu wdrożeń, ale nie jest warunkiem udziału w nim. 

3) Zainteresowane samorządy w trakcie szkoleń i bezpośrednio po ich zakończeniu będą 

mogły zgłosić swoją chęć udziału w etapie wdrażania, jednak deklaracja musi zostać 

potwierdzona wypełnieniem formularza aplikacyjnego za pośrednictwem projektowej 

strony internetowej. 

4) Warunkiem udziału w rekrutacji będzie deklaracja wdrożenia przez JST co najmniej 

dwóch wymienionych wcześniej instrumentów współpracy w przypadku wdrożeń 

realizowanych przez FRDL i co najmniej trzech instrumentów w przypadku wdrożeń 

realizowanych przez MSAP. 

5) Lider i partnerzy powołają zespół ekspercki, który dokonana oceny zgłoszeń 

i rekomenduje JST do etapu wdrażania (finalnie 20 JST plus 4 rezerwowe). 

6) W pierwszym etapie zespół ekspercki na podstawie przesłanych zgłoszeń dokona 

priorytetyzacji kandydujących JST uwzględniając: 

 liczbę instrumentów, które deklaruje wdrożyć JST; 

 różnorodność instrumentów proponowanych do wdrożenia; 

 zróżnicowanie regionalne JST; 

 zróżnicowanie JST pod względem liczby mieszkańców oraz rodzaju (gmina, powiat); 

 oceny realności wdrożenia proponowanych instrumentów; 

 oceny użyteczności wdrożenia proponowanych instrumentów; 

 udział przedstawicieli JST w szkoleniach w ramach projektu. 
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7) W wyniku priorytetyzacji wytypowanych zostanie 30 JST. W odniesieniu do nich 

przeprowadzone zostaną dodatkowe analizy, których wyniki pozwolą partnerom podjąć 

ostateczną decyzję o wytypowaniu 20 JST do wdrożeń. 

8) W drugim etapie zespół ekspercki dokona ponownej oceny zgłoszeń oraz wyników analiz 

JST uwzględniając w ocenie – oprócz czynników opisanych w punkcie 6 – dodatkowo: 

 dotychczasowe doświadczenia JST we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

w tym w szczególności w zakresie stosowania instrumentów współpracy finansowej; 

 dotychczasowy zakres i skalę korzystania przez organizacje pozarządowe 

z wykorzystywanych przez JST instrumentów współpracy finansowej; 

 instytucjonalne, ludzkie i finansowe możliwości wdrożenia przez JST proponowanych 

instrumentów; 

 adekwatność proponowanych instrumentów do zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym; 

 adekwatność proponowanych instrumentów do potrzeb i możliwości organizacji 

pozarządowych; 

 doświadczenie JST w stosowaniu instrumentów finansowych w stosunku do innych 

podmiotów niż organizacje pozarządowe; 

 wysokość zadłużenia JST; 

 istnienie w JST silnego lidera, który będzie wytyczać obszar współpracy finansowej 

z NGO. 

9) Na podstawie przeprowadzonej oceny, po zakończeniu dwóch tur szkoleń, zespół 

ekspercki rekomenduje 20 JST do wdrożeń i 4 JST jako listę rezerwową, na wypadek, 

gdyby któraś JST z rekomendowanej dwudziestki nie zdecydowała się ostatecznie na 

udział w projekcie. Zespół ekspercki wskazuje także, które JST mają wdrażać 

instrumenty metodą ekspercką, a które metodą partycypacyjną. 

10) Na podstawie rekomendacji zespołu eksperckiego ostateczną decyzję o kwalifikacji do 

wdrożeń i na listę rezerwową podejmują wspólnie partnerzy uwzględniając taki zestaw 

JST, aby możliwie wszystkie instrumenty współpracy finansowej zostały wdrożone. 

11) Partnerzy wspólnie podejmują także decyzję o kwalifikacji wybranych JST do realizacji 

wdrożeń metodą ekspercką lub partycypacyjną. 

12) Informacje dotyczące procesu rekrutacji do wdrożeń oraz formularz rekrutacji 

umieszczane będą na stronie internetowej projektu: www.mechanizmywspolpracy.pl. 

13) JST zakwalifikowane do udziału we wdrożeniach zostaną poinformowane pisemnie. 
  

http://www.mechanizmywspolpracy.pl/
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III. Procedura wdrożeniowa
1
 

1. Opracowanie planu wdrożeniowego 

Opis procedury wdrożeniowej: 

1) Podstawą do realizacji wdrożeń jest zapoznanie JST z warunkami udziału w tym etapie 

projektu oraz podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Liderem projektu, MSAP i JST. 

2) W oparciu o umowę o współpracy, JST powoła zespół ds. wdrożenia instrumentów 

współpracy finansowej, składający się co najmniej dwóch przedstawicieli JST. Zespół ma 

charakter roboczy, a sposób i forma jego powołania należą do władz wykonawczych JST. 

3) Każda uczestnicząca w projekcie JST zyska swojego opiekuna (eksperta ds. wdrożeń), 

którego zadaniem będzie: 

 zapewnienie ciągłej pomocy w zakresie wdrożeń oraz utrzymywanie kontaktu 

z wdrażającymi podmiotami (kontakt telefoniczny, mailowy); 

 pomoc w przygotowaniu dokumentacji wdrożeniowej; 

 odbywanie regularnych wizyt we wdrażającej JST w celu wsparcia implementacji na 

miejscu (kilkanaście wizyt na JST); 

 dokonywanie oceny postępu wdrożeń (m.in. analiza ankietowa postępów wdrożeń 

wśród przedstawicieli JST oraz NGO, przygotowanie dwóch raportów cząstkowych 

z postępu wdrożeń na potrzeby monitoringu i ewaluacji); 

 dokonywanie modyfikacji szczegółowych planów implementacji w oparciu o wyniki 

monitoringu oraz o zaktualizowaną koncepcję wdrożeń. 

4) Praca eksperta ds. wdrożeń będzie wspomagana kompetencjami eksperta prawnego oraz 

eksperta finansowo-ekonomicznego, którzy będą udzielać wsparcia przy: 

 analizie prawnych uwarunkowań działania JST (ustawy, rozporządzenia, 

interpretacje, wyroki) oraz dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 

oraz koncepcji wdrożeń); 

 analizie finansowych uwarunkowań działania JST (budżety, wytyczne RIO, wytyczne 

MF) oraz dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 oraz koncepcji 

wdrożeń); 

 analizie uwarunkowań w zakresie zarządzania (regulaminy organizacyjne, struktura 

urzędu JST, zasoby finansowe i osobowe poświęcone na współpracę z NGO); 

 uczestniczeniu w warsztatach wdrożeniowych. 

                                                      
1
 Procedura wdrożeń stanowi uzupełnienie dla informacji zawartych w ramach katalogu narzędzi 

wdrożeniowych, w którym znajdzie się ogólny harmonogram oraz warunki wdrożeń poszczególnych 

instrumentów. 
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5) Zespół ds. wdrożenia wspólnie z ekspertem ds. wdrożeń MSAP dokona ogólnej analizy 

potrzeb wdrożeniowych. 

6) Następnie zostanie przeprowadzona ogólna diagnoza stanu współpracy danej JST z NGO 

poprzez dokonanie samooceny na podstawie metodologii Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy. 

7) Na podstawie analizy potrzeb wdrożeniowych oraz Indeksu Jakości Współpracy zostanie 

opracowany plan wdrożeń przewidzianych instrumentów współpracy finansowej dla 

każdej JST. 

8) Indywidualne plany wdrożeń będą uwzględniać m.in. wielkość alokacji budżetowej, 

uszczegółowioną analizę potrzeb wdrożeniowych (z wykorzystaniem wywiadów IDI 

z przedstawicielami kierownictwa danej JST), specyfikę urzędu, typ usług potencjalnie 

objętych poszczególnymi instrumentami. 

9) Wsparcie MSAP na etapie wdrażania obejmuje dla każdej JST wsparcie indywidualne 

oraz grupowe. 

10) W ramach indywidualnego wsparcia przewiduje się od 5 do 12 dni pomocy 

wdrożeniowej dla każdego z instrumentów (średnio 8 dni – w zależności od poziomu 

skomplikowania konkretnego instrumentu i potencjału JST). 

11) W ramach wsparcia grupowego przewidziane są cztery dwudniowe warsztaty 

wdrożeniowe, w których uczestniczyć będą podmioty wdrażające te same lub podobne 

instrumenty współpracy. Zakłada się, że w każdym z warsztatów będą uczestniczyli 

przedstawiciele JST oraz NGO z pięciu miejscowości, a przedstawiciele każdej z nich 

będą uczestniczyć w dwóch warsztatach. Łącznie w warsztatach weźmie udział 

20 przedstawicieli JST oraz 10 przedstawicieli NGO. Warsztaty wdrożeniowe zostaną 

zorganizowane przez zespół projektowy MSAP – w każdym warsztacie uczestniczyć 

będzie ekspert ds. wdrożeń oraz ekspert wiodący lub jego asystent. Zakłada się, że 

w dwóch warsztatach uczestniczyć będzie ekspert prawny, a w dwóch ekspert finansowo-

ekonomiczny. 

12) Dla każdej JST na zakończenie etapu wdrożenia zostanie opracowany raport 

podsumowujący ten etap. Raporty zostaną opracowane przy zaangażowaniu 

przedstawicieli JST. Wyniki wdrożeń zostaną opisane i umieszczone na internetowej 

mapie dobrych praktyk. 

13) MSAP pokryje koszty związane z organizacją warsztatów (wynajem sali, noclegi 

i wyżywienie dla uczestników, refundacja kosztów dojazdu). 
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2. Wytyczne dla ekspertów 

Obowiązki ekspertów ds. wdrożeń w odniesieniu do JST: 

1) Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej nawiązanie kontaktu z przedstawicielem 

zakwalifikowanego Urzędu (dane kontaktowe na podstawie formularza internetowego) 

w celu ustalenia harmonogramu i sposobu współpracy. 

2) Udostępnienie Urzędowi informacji o możliwości skorzystania z usług eksperta prawnego 

oraz finansowo-ekonomicznego. 

3) Współpraca przy przygotowaniu koncepcji wdrożeń, planów implementacji oraz przy 

uaktualnieniu koncepcji wdrożeń. 

4) Aktywna pomoc przy wdrożeniach przeciętnie 3 instrumentów wsparcia finansowego na 

JST. 

5) Utrzymywanie kontaktu z wdrażającymi podmiotami, pomoc w przygotowaniu 

dokumentacji wdrożeniowej z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, finansowych 

oraz organizacyjnych poszczególnych podmiotów (we współpracy z ekspertem prawnym 

oraz ekspertem finansowo-ekonomicznym). 

6) Odbycie średnio 1 wizyty miesięcznie na miejscu realizacji wdrożeń w celu pomocy 

i zbierania danych monitoringowych (koszty pobytu sfinansowane ze środków projektu). 

7) Uczestnictwo w czterech warsztatach wdrożeniowych w celu wsparcia procesu wymiany 

doświadczeń (koszty pobytu sfinansowane ze środków projektu). 

8) Przygotowanie dwóch raportów cząstkowych z postępów w realizacji wdrożeń (w trakcie 

i po zakończeniu wdrożeń). 

9) Opracowanie końcowego raportu z wdrożeń (opisującego wybrane instrumenty, przebieg 

wdrożeń, efekty wdrożeń – czy instrument został zastosowany w praktyce oraz 

rekomendacje w celu poprawy procesu wdrożeń) – maj – czerwiec 2015 r. 

Obowiązki eksperta prawnego w odniesieniu do JST: 

1) Analiza prawnych uwarunkowań działania JST (ustawy, rozporządzenia, interpretacje, 

wyroki) oraz dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 oraz koncepcji 

wdrożeń). 

2) Ścisła współpraca z ekspertami ds. wdrożeń oraz zaangażowanymi podmiotami w celu 

wsparcia procesu podejmowania decyzji i minimalizowania niejasności (problemów 

interpretacyjnych, niejednoznaczności w orzecznictwie). 
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3) Średnio 2 wizyty na JST w celu rozwiązania problemów na miejscu (koszty pobytu 

pokryte ze środków projektu) – szczegóły wizyty uzgadniane z ekspertem ds. wdrożeń 

i przedstawicielem Urzędu. 

4) Uczestnictwo w 2 warsztatach wdrożeniowych w celu rozwiania pojawiających się 

systematycznie wątpliwości (koszty pobytu pokryte ze środków projektu). 

5) Uczestnictwo w przygotowaniu raportów z wdrożeń oraz uaktualnionej koncepcji 

wdrożeń. 

Obowiązki eksperta finansowo-ekonomicznego w odniesieniu do JST: 

1) Analiza finansowych uwarunkowań działania JST (budżety, wytyczne RIO, wytyczne 

MF) oraz dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 oraz koncepcji 

wdrożeń). 

2) Analiza uwarunkowań w zakresie zarządzania (regulaminy organizacyjne, struktura 

urzędu JST, zasoby finansowe i osobowe poświęcone na współpracę z NGO). 

3) Ścisła współpraca z ekspertami ds. wdrożeń oraz zaangażowanymi podmiotami w celu 

wsparcia procesu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i opracowywania 

sugestii w zakresie zmian w procesie budżetowania i zarządzania. 

4) Średnio 2 wizyty na JST w celu rozwiązania problemów na miejscu (koszty pobytu 

pokryte ze środków projektu) – szczegóły wizyty uzgadniane z ekspertem ds. wdrożeń 

i przedstawicielem Urzędu. 

5) Uczestnictwo w 2 warsztatach wdrożeniowych w celu rozwiania pojawiających się 

systematycznie wątpliwości (koszty pobytu pokryte ze środków projektu). 

6) Uczestnictwo w przygotowaniu raportów z wdrożeń oraz uaktualnionej koncepcji 

wdrożeń. 

 

3. Kwestie etyczne i poufność 

Kwestie etyczne są niezwykle istotnym elementem współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Stanowią o tym zarówno przepisy prawa 

antykorupcyjnego, uwarunkowania organizacyjne (klarowne i przejrzyste procedury, kodeksy 

postępowania etycznego) oraz uwarunkowania społeczne (brak przyzwolenia społecznego na 

zachowania nieetyczne). 

U podstaw budowania etycznych relacji w zakresie współpracy JST i NGO leżą 

następujące zasady: 

 pomocniczości, 
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 suwerenności, 

 partnerstwa, 

 efektywności, 

 uczciwej konkurencji, 

 jawności, 

 legalności. 

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 

pozarządowymi, w tym także aspekty związane z wdrażaniem mechanizmów współpracy 

finansowej, narażona jest na ryzyko pojawienia się następujących nieprawidłowości, 

mających charakter standardów nieetycznych: 

 brak umiejętności współpracy, zaangażowania, niekompetencja; 

 tworzenie/uczestnictwo w pozaformalnych sieciach i kontaktach mogących doprowadzić 

do uprzywilejowania wybranych organizacji pozarządowych podczas procesu wyboru 

realizatora zadań publicznych; 

 tworzenie nieformalnych ścieżek przekazywania informacji zaburzających transparentną 

procedurę konkursową; 

 łączenie funkcji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w organizacjach 

pozarządowych ubiegających się o wsparcie z budżetu samorządowego; 

 pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na współpracę 

z NGO, bez określenia celu, na który mają zostać wydatkowane; 

 upolitycznienie relacji między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

pozarządowymi; 

 brak programów współpracy JST z NGO, co w dłuższym okresie może doprowadzić do 

spadku aktywności organizacji pozarządowych; 

 kształtowanie relacji samorząd – organizacja pozarządowa z pozycji hierarchicznych 

zależności, a nie jako relacji partnerskich; 

 zmiany zasad i niedotrzymywanie umów przez JST w trakcie realizacji zadania; 

 zmiany wcześniej zaakceptowanych procedur; 

 brak zaufania do organizacji pozarządowych. 

Wysokie standardy etyczne współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych (które zarówno dla urzędów administracji publicznej jak i jednostek III 

sektora są cechą immanentną) powinny opierać się m.in. na: 

 szerokim dostępie do informacji publicznej (konkursach, zamówieniach etc.); 
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 wysokich kompetencjach urzędników i radnych zarówno w obszarze współpracy 

z organizacjami pozarządowymi jak i sposobów jej realizacji; 

 zaangażowaniu urzędników i lokalnych polityków we współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi w celu rozwiązywania lokalnych problemów społecznych; 

 eliminacji przypadków konfliktu interesów; 

 niedopuszczaniu do upolitycznienia współpracy JST z NGO; 

 stosowania transparentnych, jasnych i obiektywnych procedur; 

 budowaniu reputacji silnego sektora lokalnych organizacji pozarządowych poprzez stałą 

profesjonalizację działań w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania środków 

finansowych na realizację zadań publicznych ze źródeł zewnętrznych. 

 

4. Wytyczne dotyczące metodyki wsparcia JST o różnej charakterystyce 

Przy podejmowaniu decyzji na temat sposobu wdrożeń należy wziąć pod uwagę wiele 

elementów specyficznych dla poszczególnych jednostek. Obejmują one zarówno zmienne 

o charakterze ustrojowym (czy mamy do czynienia z gminą czy powiatem), jak i elementy 

charakterystyki konkretnej wspólnoty lokalnej oraz konkretnego urzędu. Najważniejsze z nich 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Konsekwencje dla wdrożeń wynikające ze specyfiki samorządu 

Wymiar 

charakterystyki 

jednostki 

Specyfika wymiaru/konsekwencje dla wdrożeń 

Poziom samorządu Gmina Powiat 

Instrumenty skuteczne na poziomie 

mikrolokalnym, szczególnie dające 

możliwość wsparcia mniejszych NGO. 

Instrumenty dające NGO szansę 

działania na obszarze całego powiatu. 

Sytuacja finansowa 

samorządu 
(zadłużenie, 

wielkość alokacji 

środków na 

współpracę z NGO) 

Niekorzystna Korzystna 

Skupienie się na instrumentach tanich 

we wdrożeniu. 

Możliwość bardziej elastycznego 

kształtowania katalogu instrumentów 

wdrożeniowych. 

Wielkość gminy/ 

miasta/powiatu 

Mała Duża 

Skupienie na instrumentach dających 

możliwość wsparcia NGO oferujących 

usługi zindywidualizowane. 

Skupienie na instrumentach dających 

możliwość wsparcia NGO oferujących 

usługi systemowe. 

Potencjał 

organizacyjno-

kadrowy urzędu 

Niski Wysoki 

Konieczność zapewnienia większej 

intensywności wsparcia po stronie 

eksperta. 

Możliwość oparcia się w większym 

stopniu na kompetencjach 

i doświadczeniu pracowników urzędu. 
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Wymiar 

charakterystyki 

jednostki 

Specyfika wymiaru/konsekwencje dla wdrożeń 

Występowanie 

w urzędzie silnego 

lidera promującego 

współpracę z NGO 

Nie Tak 

Konieczność przejęcia do pewnego 

stopnia roli lidera przez eksperta 

wdrażającego – większa intensywność 

działań po stronie projektu. 

Ustalenie bliskiej relacji z liderem. 

W miarę możliwości wykorzystywanie 

jego pośrednictwa i poszukiwanie jego 

wsparcia we wszystkich działaniach 

wdrożeniowych. 

Dotychczasowe 

doświadczenia 

urzędu z 

implementacją 

wdrażanego lub 

podobnych 

instrumentów 

współpracy 

Niskie Wysokie 

Konieczność przygotowania zespołu 

po stronie urzędu w zakresie 

instrumentu. Przekazanie przez 

eksperta elementarnej wiedzy 

i podstawowych dokumentów 

koniecznych do dokonania wdrożenia. 

W miarę możliwości korzystanie z 

dotychczasowych doświadczeń urzędu 

(w tym opracowanych dokumentów) 

Do pewnego stopnia przyjęcie przez 

eksperta postawy odbiorcy wiedzy na 

temat wdrożeń. 

Aktywność sektora 

pozarządowego 

w samorządzie 

Niska Wysoka 

Konieczność względnie ścisłej 

współpracy z przedstawicielami 

sektora w wyborze instrumentów oraz 

zadań podlegających przekazaniu. 

Stosowanie raczej uproszczonych 

zasad wyboru organizacji objętych 

wsparciem. 

Możliwość stosowania dowolnych 

instrumentów oraz większa 

elastyczność w zakresie wybieranych 

form wsparcia. Stosowanie 

w większym stopniu zasad 

konkursowych. 

Tradycje 

współpracy urzędu 

z NGO 

Małe Duże 

Konieczność pośredniczenia eksperta 

w celu minimalnego włączania 

organizacji pozarządowych w proces 

wdrożeń. Konieczność dodatkowej 

analizy kompetencji lokalnych NGO.  

Zdanie się w większym stopniu na 

kompetencje pracowników urzędu. 

Analiza lokalnych NGO na podstawie 

informacji posiadanych przez urząd. 

Ryzyko polityczne 

(zmian w urzędzie 

po wyborach) 

Wysokie Niskie 

Konieczność wzięcia pod uwagę 

przede wszystkim instrumentów 

niekontrowersyjnych oraz prostszych, 

umożliwiających wdrożenie w nieco 

krótszym czasie. 

Możliwość dowolnego dobierania 

instrumentów w zależności od potrzeb 

i innych elementów specyfiki urzędu.  

Źródło: opracowanie własne. 
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IV. Katalog narzędzi 

1. Regranting 

Podstawa prawna 

Art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

Przesłanki i cel stosowania 

Regranting jest jedną z form zlecania przez samorząd realizacji zadań publicznych 

(w drodze umowy) wybranej organizacji pozarządowej (operatorowi), która z kolei podzleca 

ich realizację innym podmiotom. Samorząd ogłasza otwarty konkurs ofert, w wyniku którego 

wyłania organizację pozarządową, powierzając jej realizację konkretnego zadania 

publicznego leżącego w jego gestii. JST przekazuje operatorowi dotację, który następnie 

rozdziela środki – na podstawie wyników konkursów grantowych – innym wybranym przez 

operatora podmiotom na realizację poszczególnych części zadania.  

Wprowadzenie mechanizmu regrantingu pozwala na odciążenie samorządu od działań 

związanych z organizacją konkursów grantowych, wyborem wykonawców zadań, podziałem 

i dystrybucją środków, monitorowaniem i rozliczaniem projektów. Operator zadania, 

otrzymując dotację, bierze na siebie odpowiedzialność za realizację i rozliczenie wykonania 

danego zadania publicznego. Dodatkowo realizatorzy zadań wnoszą wkład własny, 

powiększając tym samym środki na realizację zadania. 

Warunkiem koniecznym jest funkcjonowanie sprawnej i godnej zaufania „parasolowej” 

organizacji pozarządowej mogącej objąć funkcje operatora realizacji danego zadania 

publicznego. 

Podstawowym celem stosowania regrantingu jest zwiększenie skali i efektywności 

realizacji zadań publicznych, dzięki lepszej znajomości przez lokalnych operatorów zarówno 

potrzeb społeczności lokalnej, jak i potencjału lokalnych organizacji pozarządowych 

mogących realizować konkretne zadania. 

Nie jest to popularny instrument, pomimo że kilka jednostek samorządu terytorialnego 

stosuje go z powodzeniem. W 2012 r. w Polsce regranting wykorzystało 37 gmin i powiatów 

(Schimanek 2014, s. 32). Natomiast w 2013 r. stosowanie regrantingu zadeklarowało 221 JST 
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(urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) oraz 4 urzędy administracji 

rządowej (centralne i wojewódzkie). 

 

Nakłady i korzyści 

Nakłady konieczne do realizacji zadań publicznych w ramach regrantingu można 

podzielić na: 

 środki finansowe, przeznaczone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz uchwale budżetowej; 

 nakłady pracy poświęcone na przygotowanie dokumentacji dotyczącej konkursu ofert na 

operatora dotacji, wdrożenie, monitorowanie i ocenę oraz rozliczenie regrantingu. 

Korzyści wynikające z wykorzystania regrantingu w realizacji zadań publicznych to: 

 uwolnienie samorządu terytorialnego z obciążeń związanych z organizacją otwartych 

konkursów ofert, przeprowadzaniem, monitorowaniem i rozliczaniem wielu małych 

projektów związanych z realizacją zadania publicznego; 

 zwiększenie środków finansowych na realizację zadania dzięki wnoszeniu wkładu 

własnego przez organizacje pozarządowe; 

 bardziej efektywne wykorzystanie środków na realizację zadań publicznych; 

 zwiększenie wiedzy i umiejętności stosowania nowoczesnych mechanizmów współpracy 

finansowej JST i NGO; 

 mniej skomplikowane procedury ubiegania się o granty dla instytucji realizujących 

poszczególne części zadania publicznego – operatora nie obowiązują sztywne zasady 

formalne takie jak JST; 

 wzrost prestiżu i zaufania organizacji pozarządowych (operatorów), co zwiększa 

możliwość pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na realizację 

zadań publicznych przez nie realizowanych; 

 lepsze dostosowanie warunków konkursów grantowych dla lokalnych organizacji 

pozarządowych; 

 poprawa jakości realizowanych projektów, a także rozszerzenie obszarów funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. 



 

 

Tabela 2. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu regrantingu 

Etap Opis Nakłady Rezultaty Harmonogram 

I. Określenie przez JST wraz z ekspertem 

zewnętrznym obszarów i zadań publicznych 

objętych regrantingiem. 

Czas pracy przedstawicieli władz 

i pracowników merytorycznych urzędu oraz 

eksperta zewnętrznego. 

Wybrane do realizacji 

obszary i zadania 

publiczne. 

IX 2014 

II. Konsultacje obszarów i zadań publicznych 

z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

Czas pracy przedstawicieli władz 

i pracowników merytorycznych urzędu oraz 

eksperta zewnętrznego. 

Czas pracy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

Koszt promocji spotkań, wynajmu sal, 

wyposażenia, materiałów, cateringu. 

Lista obszarów i zadań 

publicznych zaakceptowana 

przez lokalne organizacje 

pozarządowe wraz 

z priorytetyzacją oraz 

zadeklarowanymi środkami 

budżetowymi na ich 

realizację. 

X 2014 

III Uchwalenie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Czas pracy przedstawicieli JST 

(pracowników merytorycznych, władz i rady 

JST). 

Program współpracy JST 

z NGO. 

XI 2014 

IV Zapewnienie w budżecie JST środków na realizację 

zadań publicznych. 

Czas pracy przedstawicieli JST 

(pracowników merytorycznych, władz i rady 

JST). 

Uchwała budżetowa. XI 2014 

V Szkolenie/warsztaty dla przedstawicieli JST oraz 

NGO nt. regrantingu. 

Czas pracy przedstawicieli JST, NGO. 

Koszty szkolenia. 

Zwiększenie wiedzy 

i umiejętności 

nt. regrantingu. 

XII 2014 

I. Określenie procedury i warunków realizacji 

regrantingu. 

(Władze oraz oddelegowani pracownicy JST 

z pomocą eksperta zewnętrznego przygotują 

procedury i warunki realizacji regrantingu wraz 

ze wzorami wymaganych dokumentów). 

Czas pracy członków zespołu JST oraz 

eksperta zewnętrznego. 

Opis procedury, wzory 

wymaganych dokumentów. 

XII 2014 r. 
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Etap Opis Nakłady Rezultaty Harmonogram 

II. Określenie sposobów monitoringu i oceny 

regrantingu 

Merytoryczni pracownicy JST wraz z ekspertem 

zewnętrznym przygotują system monitoringu 

i oceny (procedury, harmonogram i wskaźniki). 

Czas pracy zespołu JST oraz eksperta 

zewnętrznego. 

System monitoringu 

i oceny realizacji zadania 

publicznego wraz 

z wskaźnikami. 

XII 2014 r. 

III. Przygotowanie do wdrażania regrantingu 

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego. Wybór operatora, 

opublikowanie wyników, podpisanie umowy dot. 

regrantingu, przekazanie dotacji (w całości lub 

w transzach), akcja promocyjna skierowana do 

potencjalnych realizatorów zadań publicznych. 

Czas pracy zespołu JST na przygotowanie 

dokumentacji dotyczącej konkursu ofert, 

rozstrzygnięcia konkursu, opublikowanie 

wyników, podpisanie umowy, przekazanie 

dotacji, akcję promocyjną. 

Nakłady finansowe, przeznaczone 

w budżecie na regranting. 

Wybór operatora, 

podpisana umowa 

regrantingu, przekazanie 

środków. 

I 2015 r. 

IV. Wdrożenie regrantingu 

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów ofert, 

wybór realizatorów zadań, opublikowanie 

wyników, podpisanie umów między operatorem 

a realizatorami, przekazanie środków na realizację 

zadania, realizacja i rozliczenie projektów. 

Czas pracy przedstawicieli operatora 

przeznaczony na przygotowanie i 

przeprowadzenie konkursów ofert, wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne potencjalnych 

grantobiorców, rozstrzygnięcie konkursów, 

przekazanie dotacji, kontrolę i rozliczenie 

projektów. 

Czas pracy grantobiorców przeznaczony na 

przygotowanie i realizację projektów oraz 

rozliczenie grantów. 

Wybór realizatorów, 

wykonanie i rozliczenie 

projektów. Realizacja 

zadania publicznego 

w formule regrantingu. 

II-V 2015 r. 

V. Monitoring i ocena realizacji zadania 

publicznego 

Przeprowadzenie oceny postępów realizacji 

projektów, oraz w przypadku stwierdzenia 

trudności w realizacji zadań publicznych – wsparcie 

realizatorów. 

Czas pracy eksperta ds. monitoringu. 

Czas pracy przedstawicieli operatora i JST 

w przypadku konieczności wsparcia 

realizatorów projektów. 

Raport z monitoringu. VI 2015 r. 

 



 

 

Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia 

Podstawowymi problemami realizacji zadania publicznego w formie regrantingu są: 

a. Brak wiedzy na temat jego stosowania jako formy współpracy finansowej między JST 

a NGO, zarówno po stronie JST jak i NGO. 

b. Ogólnikowość zapisów ustawowych dotyczących stosowania regrantingu. 

c. Brak doświadczeń, a także standardów i procedur stosowania regrantingu. 

d. Ograniczona ilość środków budżetowych JST przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych. 

e. Obawa przed stosowaniem nowych rozwiązań. 

f. Ryzyko braku transparentności rozdysponowania środków w ramach regrantingu. 

Czynniki decydujące o sukcesie wdrożenia mechanizmu regrantingu: 

a. Otwarcie JST na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także na innowacyjne 

mechanizmy finansowania realizacji zadań publicznych. 

b. Silna organizacja pozarządowa mająca charakter organizacji „parasolowej”, która jest 

w stanie „udźwignąć” rolę operatora. 

c. Społeczna aktywność mieszkańców realizowana poprzez uczestnictwo w organizacjach 

pozarządowych, stowarzyszeniach nieformalnych, mogących przejąć rolę realizatora 

części zadania publicznego. 

d. Wspólne dążenie do lepszego wykorzystania puli środków przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych, a nie obniżania wydatków na ich realizację. 

 

Dobre praktyki – opis skutecznego zastosowania regrantingu w praktyce 

Współpracę finansową pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

pozarządowymi w formie regrantingu w gminie Biłgoraj zapoczątkowano w 2010 r. Fundacja 

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FLZB) złożyła Wójtowi Gminy Biłgoraj ofertę objęcia 

roli operatora regrantingu i redystrybucji środków przeznaczonych na cele społeczne do 

lokalnych organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na ofertę FLZB w roku 2010 rozpisano 

pierwszy konkurs na działalność w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, 

przeznaczając na ten cel 10 tys. zł. 

Zalety zastosowania tego instrumentu były następujące: zwiększenie środków 

finansowych na realizację zadań (wkład własny operatora), zmniejszenie obciążeń Urzędu 

związanych z przeprowadzaniem konkursów na realizację zadań publicznych przy 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi, a dodatkowo wsparcie finansowe przez FLZB 

jednostek budżetowych (Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Gminna Biblioteka 

Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli). 

W latach 2012-2014 Urząd Gminy Biłgoraj przeznaczał rocznie 12 tys. zł na zadania 

publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w formie regrantingu. W ramach 

regrantingu finansowane są projekty w zakresie kultury i turystyki realizowane przez lokalne 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Warto nadmienić, że oprócz grantów, realizatorzy projektów od Fundacji FLZB otrzymują 

także wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i doradcze. Kwoty przeznaczone na ten cel są 

corocznie uzgadniane przez Władze gminy i Przedstawicieli operatora, jak do tej pory nie 

wymaga ona zwiększenia. 

Podstawy prawne stosowania regrantingu w gminie Biłgoraj stanowią: ustawa z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania oraz akty prawa miejscowego (Uchwała Rady Gminy 

w Biłgoraju w sprawie uchwalenia corocznego Programu współpracy Gminy Biłgoraj 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, Zarządzenie Wójta Gminy Biłgoraj w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego). 

Szczegółowe zasady realizacji zadań publicznych w formie regrantingu w gminie Biłgoraj 

wynikają z załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Biłgoraj, który określa m.in.: 

 kwotę przeznaczoną na realizację zadania: 12 tys. zł; 

 obowiązek zabezpieczenia pieniężnego wkładu własnego operatora – min. 20% 

całkowitych kosztów realizacji zadania oraz doświadczenie w jego realizacji; 

 zakres terytorialny projektów finansowanych w ramach regrantingu – obszar gminy 

Biłgoraj, oraz zakres podmiotowy – mieszkańcy gminy Biłgoraj; 

 maksymalną wartość grantu – 6 tys. zł; 

 środki w ramach pojedynczej dotacji, które nie mogą przekroczyć 90% wartości projektu 

(wkład własny finansowy i niefinansowy); 

 zakres przedmiotowy dofinansowywanych projektów – kultura i turystyka; 

 obowiązek przygotowania regulaminu szczegółowo opisującego procedury realizacji 

otwartego konkursu ofert. 
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Projekty realizowane w ramach regrantingu prowadziły m.in. Ludowy Zespół Sportowy 

„Dąbrowica”, OSP w Bukowej, OSP w Korytkowie Dużym, Stowarzyszenie „Moje 

Nadrzecze”, Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sól 

i Kolonia Sól „Więź”, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Bidaczów Nasz Dom”. 

Współpraca finansowa samorządu gminnego w Biłgoraju z Fundacją FLZB w formie 

regrantingu uznawana jest przez obie strony za efektywny i skuteczny instrument realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 

2. Pożyczki/poręczenia/gwarancje 

Podstawa prawna 

Możliwość udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego lub 

pośredniego wsparcia finansowego w postaci pożyczek, gwarancji lub poręczeń regulowana 

jest m.in. przez: 

 samorządowe ustawy ustrojowe: w odniesieniu do samorządu gminnego art. 18 ust. 2 

pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dla samorządu 

powiatowego art. 12 pkt. 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym; dla samorządu województwa art. 18 pkt 19 lit „d” ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (bez możliwości udzielania gwarancji przez 

województwo samorządowe); 

 ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. „c”, 

art. 94 oraz art. 262); 

 przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (art. 720, art. 876); 

 ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(art. 5 ust. 8). 

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2010 r.
2
 

zdefiniowała zarówno krąg podmiotów, którym JST mogą udzielać pożyczek, gwarancji lub 

poręczeń oraz zakres (cel) na jaki środki te mogą zostać przekazane. Beneficjentami 

pożyczek, gwarancji lub poręczeń udzielnych przez JST na mocy art. 5 ust 8 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą być organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Wsparcie adresowane jest do ww. 

                                                      
2
 Wprowadzona na mocy ustawy z 22 stycznia 2010 r. 
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podmiotów na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, ale przedmiotowa ustawa nie 

określa trybu lub zasad ich udzielania, odsyłając do przepisów odrębnych. 

 

Przesłanki i cel stosowania 

Jedną z kluczowych barier w działalności organizacji pozarządowych w Polsce była i jest 

ograniczona dostępność środków na finansowanie działalności oraz zachowanie płynności 

finansowej (Arczewska 2012). Ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań 

publicznych oraz realizację celów statutowych często wymaga zgromadzenia wkładu 

własnego. Wiele organizacji boryka się także z problemem zapewnienia funduszy na pokrycie 

kosztów działalności, np. po zakończeniu realizacji danego projektu a przed rozpoczęciem 

następnego. Na rynku istnieją instrumenty finansowe dedykowane organizacjom trzeciego 

sektora, jednak zdaniem przedstawicieli środowiska nie do końca uwzględniają one specyfikę 

organizacji pozarządowych (Arczewska 2012), wymagają wypełniania skomplikowanej 

dokumentacji, a korzystanie z komercyjnych pożyczek generuje koszty, które zazwyczaj mają 

charakter niekwalifikowany. 

Zasadniczą funkcją (celem) opisywanych instrumentów jest „zwiększenie dostępności 

środków pożyczkowych dla niektórych podmiotów (beneficjentów) dzięki ustanowieniu 

dodatkowego zabezpieczenia na wypadek opóźnienia w spłacie długu” (Bitner 2008). 

Zarówno ustawy ustrojowe jak i ustawa o finansach publicznych nie wskazują na jaki cel 

mogą być udzielane pożyczki, poręczenia czy gwarancje, ale w art. 5 ust. 8 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyraźnie powiązano możliwość 

skorzystania z tych instrumentów jedynie w przypadku realizacji przez organizację 

pozarządową zadań ze sfery pożytku publicznego. Na inne cele jednostka samorządu 

terytorialnego nie może udzielić pożyczek, poręczeń, gwarancji na rzecz organizacji 

pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych. „Zawarcie umowy pożyczki czy 

zabezpieczenie spłaty zobowiązań innych podmiotów w postaci umowy gwarancji lub 

poręczenia powinno być związane z zadaniami jakie realizuje samorząd oraz z terytorium 

działalności samorządu” (Gonet 2011). Analiza praktycznych rozwiązań stosowanych przez 

polskie samorządy wskazuje, że opisywane instrumenty stosowane są głównie do 

finansowania pomostowego projektów unijnych czy dofinansowania wkładów własnych do 

projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków zewnętrznych. Przepisy 

art. 5 ust.8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie dają jednak podstaw 

do takich ograniczeń (Sześciło, Kudłacz i Chomątowska 2014, s. 44). 



   str. 28 

W literaturze przedmiotu pożyczki, poręczenia oraz gwarancje zaliczane są do 

„zadaniowych form współpracy” organów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi (Kledzik 2013). Artykuł 94 ustawy o finansach publicznych stanowi, że 

jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, a przepis art. 5 ust. 1 

pkt 4 lit. „c” tej ustawy wskazuje także pożyczki (Gonet 2011). Definicje umowy pożyczki 

i umowy poręczenia zawiera kodeks cywilny. W odniesieniu do umowy gwarancji samorządy 

terytorialne stosują definicję określoną w prawie bankowym (art. 81). 

„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.” (k.c., art. 720 par. 1) 

„Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 

zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał” (k.c., art. 876 par. 1). 

„Gwarancję stanowi jednostronne pisemne oświadczenie (przyrzeczenie), złożone przez 

gwaranta na zlecenie określonego podmiotu (dłużnika), w którym zobowiązuje się on do 

spełnienia świadczenia na rzecz innego podmiotu (beneficjenta w gwarancji) w razie 

zaistnienia określonych warunków zapłaty lub po wezwaniu beneficjenta w określonych 

okolicznościach” (Lipiec-Warzecha 2014). 

Procedura udzielenia pożyczki, poręczenia czy gwarancji angażuje, w różnym zakresie, 

organy stanowiące oraz organy wykonawcze JST. Na tym tle w praktyce pojawiają się 

wątpliwości kompetencyjne. O ile dana jednostka samorządu terytorialnego przewiduje 

możliwość udzielania pożyczek, poręczeń, gwarancji, łączna kwota poręczeń i gwarancji musi 

być określona w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (art. 94 ustawy 

o finansach publicznych). 

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. „i”) oraz ustawy 

o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt. 8 lit. „d”) stanowią, że rady (odpowiednio gminy 

i powiatu) podejmują uchwały określające maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń 

udzielanych odpowiednio przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub zarząd powiatu 

w danym roku budżetowym. Pożyczki, poręczenia, gwarancje udzielane z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego mają formę zobowiązań pieniężnych. Umowy w sprawie udzielenia 

pożyczki czy poręczenia zawierane są w formie pisemnej, w gminie podpisywane są przez 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w powiecie przez dwóch członków zarządu wskazanych 

w uchwale przez zarząd (art. 262 ustawy o finansach publicznych). Pod rygorem nieważności 

udzielenie pożyczki, poręczenia lub gwarancji przez JST wymaga kontrasygnaty skarbnika 

(gminy, powiatu). 
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Poręczenie udzielane przez JST musi być do określonej kwoty (nie przekraczającej 

przyznanej danemu beneficjentowi kwoty dotacji na realizację projektu) i ze wskazaniem 

końcowego terminu obowiązywania. Okres, na który udzielane jest poręczenie nie może 

przekroczyć roku budżetowego (Schimanek 2014, s. 26). 

Mimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawnych zaleca się tworzenie 

w jednostkach samorządu terytorialnego zasad udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń, 

najlepiej w formie wewnętrznego aktu wydanego przez organ wykonawczy 

(uchwały/zarządzenia). Opisywane dokumenty (regulamin, program) powinny zdefiniować: 

 jakie podmioty mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki lub wsparcia pośredniego 

(poręczenia/gwarancji); 

 na jaki cel mogą być przeznaczone pożyczki, gwarancje, poręczenia; 

 jakie przesłanki mogą skłaniać dany podmiot do poszukiwania wsparcia w wymienionych 

formach; 

 ogólne warunki na jakich udzielane są pożyczki i poręczenia (dotyczące oprocentowania, 

ewentualnych prowizji i opłat, terminów spłat, formy zabezpieczenia); 

 czy dopuszczalne jest umorzenie części lub całości kwoty wypłaconej pożyczki, na jakich 

warunkach; 

 do kogo i jaki wniosek należy złożyć (załączniki z wzorami formularzy i wykazem 

wymaganych dokumentów); 

 określenie zasad kontroli realizacji pożyczki. 

Wspomniane zasady (program, regulamin) przyczynią się do poprawy jawności 

i przejrzystości udzielania wsparcia organizacjom pozarządowym przez JST. Istotne jest 

poinformowanie uprawnionych podmiotów o dostępności i zasadach udzielania tej formy 

współpracy wraz z publikacją w BIP danej JST formularza wniosku, wzorów umowy 

o pożyczkę, umowy poręczenia i umowy gwarancji. 

 

Nakłady i korzyści 

Zdaniem ekspertów, atutem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST jest 

stosunkowo mało sformalizowany tryb ich przyznawania (Kucharski 2014), a nakłady 

związane ze stosowaniem tego instrumentu współpracy z NGO uznać można za bardzo niskie 

w stosunku do korzyści, które przynosi (Fuchs 2014a, s. 36). 

W przypadku poręczenia, mimo że jest to mechanizm finansowy, to jego stosowanie nie 

wymaga od jednostek samorządu terytorialnego zaangażowania jakichkolwiek nakładów 
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finansowych, a nawet zabezpieczenia środków w budżecie (Rekomendacje 2014). 

Udostępnienie tych instrumentów wymaga jednak pewnych wysiłków po stronie administracji 

samorządowej i samych organizacji pozarządowych. 

Zaangażowanie JST dotyczy podjęcia działań przygotowawczych (wpisanie instrumentu 

do planu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ujęcie wydatków na opisywane 

instrumenty w uchwale budżetowe i określenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 

udzielanych przez organ wykonawczy, opracowanie przez organ wykonawczy 

i skonsultowanie z zainteresowanym środowiskiem zapisów regulaminu przyznawania 

pożyczek, poręczeń i gwarancji, przygotowanie wzoru umowy pożyczki, umowy poręczenia, 

umowy gwarancji. Na etapie rozpatrywania wniosków warto powołać zespół po stronie JST 

(z udziałem np. skarbnika i pracownika odpowiedzialnego za współpracę z NGO), który oceni 

merytoryczne aspekty realizowanego zadania, wiarygodność wnioskodawcy, przedstawi 

rekomendacje organowi wykonawczemu wraz z uszczegółowieniem warunków udzielania 

wsparcia dla konkretnego beneficjenta i projektu. Organizacje pozarządowe działające na 

terenie danej JST powinny zostać poinformowane o istocie i przeznaczeniu pożyczek, 

poręczeń czy gwarancji udzielanych przez administrację samorządową oraz o zasadach 

aplikowania. 

Po stronie organizacji pozarządowych korzystanie z opisanych narzędzi wymaga 

skompletowania dokumentacji związanej zarówno z realizacją zadań publicznych 

(np. przedstawienie umów o dofinansowanie projektu) oraz załączników dotyczących sytuacji 

finansowej organizacji. Rozliczenie udzielonego wsparcia zazwyczaj sprowadza się do 

zwrotu uzyskanej pożyczki, nie jest wymagane przedstawianie sprawozdań z wykorzystania 

instrumentów finansowych. 

Podstawowe korzyści wynikające z pożyczek, gwarancji czy poręczeń udzielanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym i podmiotom zrównanym 

dotyczą: 

 możliwości zgromadzenia przez organizacje pozarządowe środków finansowych 

gwarantujących udział w otwartym konkursie ofert (np. w ramach wkładu własnego); 

 zapewnienia finansowania bieżących kosztów realizacji zadań publicznych, jeśli wydatki 

są pokrywane na zasadzie refundacji (wsparcie o charakterze pomostowym); 

 uzyskanie dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych bez dodatkowych kosztów 

(odsetki i prowizja) lub o niższym niż w przypadku produktów komercyjnych 

oprocentowaniu. 
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Opisywane instrumenty „pozwalają na realizację dużych – z punktu widzenia organizacji 

pozarządowych o niskim potencjale finansowym – projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w ramach których wydatki nie są prefinansowane, lecz refundowane” 

(Rekomendacje 2014), a co za tym idzie – przyczyniają się do dywersyfikacji podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na czym pośrednio korzystają mieszkańcy. 

 

Procedura i harmonogram wdrożenia: 

W procesie właściwego wdrażania mechanizmu pożyczek, poręczeń, gwarancji można 

wyróżnić następujące etapy: 

Tabela 3. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu pożyczek/poręczeń/ gwarancji 

Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

I Organizacja spotkań 

z wybranymi 

pracownikami urzędu, 

organem wykonawczym 

i radnymi w celu 

przedstawienia istoty 

pożyczek, poręczeń 

i gwarancji dla organizacji 

pozarządowych. 

Zwiększenie wiedzy 

o przedmiotowych 

formach 

sfinansowania 

bezpośredniego 

i pośredniego oraz 

zasad ich 

stosowania. 

Czas potrzebny na udział 

w spotkaniach po stronie: 

- pracowników JST; 

- członków organów JST; 

- ekspertów zewnętrznych. 

X 2014 

Ia. Organizacja spotkań 

z organizacjami 

pozarządowymi 

i podmiotami z nimi 

zrównanymi – badanie 

poziomu zainteresowania 

pożyczkami, 

poręczeniami, 

gwarancjami. 

Identyfikacja 

potencjalnych 

beneficjentów 

wsparcia i obszarów 

Czas reprezentantów 

organizacji pozarządowych 

potrzebny na udział 

w spotkaniach. 

Czas pracy przedstawicieli 

JST przeznaczony na 

spotkania. 

W trakcie 

opracowywania 

programu 

współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi. 

II. Ujęcie w uchwale 

budżetowej 

maksymalnych wydatków 

na pożyczki i poręczenia 

udzielane przez JST. 

Uchwała budżetowa 

na dany rok. 

 Zgodnie 

z procedurą 

budżetową. 

III. Opracowanie zasad 

udzielania pożyczek, 

poręczeń i gwarancji 

w danej JST. 

Regulamin, 

w formie 

zarządzenia/ 

uchwały organu 

wykonawczego 

z załącznikami. 

Czas pracowników urzędu 

potrzebny na przygotowanie 

stosownego dokumentu 

i załączników. 

Ewentualnie udział 

ekspertów. 

Optymalnie do 

I 2015 r. 
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Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

IV. Publikacja informacji 

o warunkach 

i beneficjentach wsparcia 

wraz z załącznikami. 

Informacja na BIP 

wraz z wzorem 

wniosku 

i propozycją umowy 

poręczenia, umowy 

gwarancji, umowy 

pożyczki. 

Czas pracowników urzędu 

potrzebny na przygotowanie 

informacji. 

Po uchwaleniu 

budżetu 

i ogłoszeniu 

regulaminu. 

V. Weryfikacja zgłoszonych 

wniosków. 

Lista projektów 

rekomendowanych 

organowi 

wykonawczemu do 

udzielenia wsparcia. 

Czas pracy członków zespołu 

ds. oceny wniosków 

potrzebny na weryfikację 

formalną. 

W ciągu roku. 

VI. Podpisanie umowy 

pożyczki, poręczenia, 

gwarancji. 

Uzgodniona wersja 

ww. umów. 

Zaangażowanie 

wójta/burmistrza/prezydenta 

miasta lub wskazanych 

w uchwale 2 członków 

zarządu powiatu, 

kontrasygnata skarbnika. 

W ciągu roku. 

VII Monitorowanie poziomu 

wykorzystania limitów 

z uchwały budżetowej na 

pożyczki, poręczenia 

i gwarancje. 

Cykliczne 

informacje na 

stronie o dostępności 

lub nie danego 

instrumentu. 

Czas pracowników urzędu 

potrzebny na przygotowanie 

informacji. 

W ciągu roku. 

VIII. Rozliczenie wsparcia. Np. zwrot wskazanej 

pożyczki. 

Zaangażowanie organizacji 

pozarządowej (zwrot 

środków). 

Do końca roku 

budżetowego. 

IX. Zgłoszenie rekomendacji 

w zakresie limitów 

wydatków na instrument 

w budżecie na następny 

rok i ewentualnych 

modyfikacji regulaminu 

ich udzielania. 

Projekt uchwały 

budżetowej. 

 Wg kalendarza 

budżetowego. 

 

Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia 

Samo wpisanie tych instrumentów do programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i w uchwale budżetowej nie przesądza o ich zastosowaniu. Po stronie JST 

niezbędne jest opracowanie procedur przyznawania pożyczek, poręczeń, gwarancji, 

doprecyzowanie kręgu podmiotów i celu na jaki mogą być przekazane. Takie kroki 

wzmacniają transparentność podejmowanych decyzji i przybliżają potencjalnym 

beneficjentom istotę zastosowania danego instrumentu. Dodatkowo MPiPS rekomenduje 

także „zachowanie elastyczności po stronie organu [JST] w zakresie spłaty pożyczki poprzez 

odpowiedni aneks do umowy w sytuacji, gdy refundacja poniesionych kosztów się przedłuża” 

(Rekomendacje 2014). Wsparcie udzielane przez JST dla organizacji pozarządowych – 
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potencjalnych pożyczkobiorców może także dotyczyć procesu przygotowania i rozliczenia 

dotacji np. ze środków unijnych, co minimalizuje możliwość nierozliczenia przez organizację 

projektu w terminie i zagrożenia warunków spłaty pożyczki. 

Skuteczność udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji organizacjom pozarządowym 

przez JST jest ograniczona głównie sytuacją finansową konkretnej jednostki. Działalność 

samorządu terytorialnego jako podmiotu udostępniającego środki finansowe jest mniej 

popularna (Gonet 2011), szczególnie w mniejszych podmiotach. Finansowanie bezpośrednie 

(pożyczki) jest bardziej ryzykowne dla samorządu terytorialnego, ale nie może być przesłanką 

do rezygnacji z wykorzystania instrumentu pożyczki dla NGO. Odmienną sprawą jest 

możliwość i umiejętność oceny kondycji finansowej potencjalnych beneficjentów pożyczek, 

poręczeń czy gwarancji udzielanych przez JST. 

Po drugiej stronie, dla stosowania pożyczek, poręczeń wymagany jest partner w postaci 

organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych, które są zdolne do pozyskania 

środków zewnętrznych (np. z funduszy unijnych) na realizację zadań publicznych. Podkreśla 

się także, że „podstawowymi barierami ograniczającymi stosowanie instrumentu jest zbyt 

mała wiedza stowarzyszeń w zakresie omawianego narzędzia współpracy finansowej oraz 

brak odpowiednich (silnych, przyjaznych) relacji pomiędzy samorządem a reprezentantami 

trzeciego sektora – w przypadku udzielania przez samorząd pożyczek, konieczny jest kredyt 

zaufania i wiara w to, iż wnioskująca o wsparcie organizacja faktycznie rozliczy się 

z realizowanego zadania, spłacając zaciągnięte zobowiązanie finansowe (Biskup 2014b, 

s. 35)”. 

 

Dobre praktyki 

W odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych związanych z realizowaniem 

zadań publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (głównie funduszy unijnych) 

uruchamiane są przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczki dla NGO (m.in. w gminie 

Nysa, Cieszyn, Radomyśl Wielki, Lubawa czy Morawica). Rzadziej stosowane są poręczenia 

i gwarancje, wg Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie w 2011 r. udzielono odpowiednio: 31 poręczeń i 4 gwarancje (Schimanek 

2014) (np. w Gminie Popielów). 

W gminie Lubawa wprowadzono (zarządzeniem Wójta) Regulamin udzielania pożyczek 

dla organizacji pozarządowych przez gminę Lubawa (Zał. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 

Lubawa nr 279/13 z 13 września 2013 r.). Dokument definiuje beneficjentów wsparcia – 
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wskazując, że z pożyczki mogą skorzystać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na 

terenie gminy, i które wykonują zadania na rzecz tej gminy. Nieoprocentowane pożyczki do 

maksymalnej kwoty 75 tys. zł na rzecz danej organizacji udzielane są na wsparcie projektów 

finansowanych z różnych środków (bez zawężenia do środków unijnych). Pożyczki mają 

charakter krótkookresowy, nie podlegają umorzeniu, z propozycją ich zabezpieczenia może 

wyjść podmiot wnioskujący. Szczegóły dotyczące terminów i zasad spłaty określa się 

w umowie pożyczki. Wniosek wraz z wymienionymi załącznikami podlega ocenie 

merytorycznej i formalnej przez powołany w JST zespół (Sekretarz, zastępca skarbnika 

i pracownik zajmujący się współpracą z NGO), który przedstawia pisemną opinię Wójtowi, 

z rekomendacją bądź odmową udzielenia pożyczki, propozycją kwoty i warunków umowy. 

 

3. Inicjatywa lokalna 

Podstawa prawna 

Instrument współpracy JST z mieszkańcami w postaci inicjatywy lokalnej został 

wprowadzony do porządku prawnego wraz z nowelizacją ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z 2010 roku w rozdziale 2a. Jego celem jest umożliwienie 

wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Choć w tym 

przypadku nie można mówić o bezpośrednim transferze środków finansowych w formie 

dotacji na rzecz danej organizacji pozarządowej lub grupy mieszkańców, inicjatywa lokalna 

zaliczana jest do grona form współpracy finansowej pomiędzy JST a NGO. 

 

Przesłanki i cel stosowania 

W ramach inicjatywy lokalnej grupa mieszkańców może złożyć wniosek o realizację 

zadania publicznego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego 

i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, klubów 

sportowych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danej JST. 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej określa w drodze uchwały organ stanowiący JST. Szczegółowe kryteria 
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oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację 

inicjatywy lokalnej. 

Oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy JST, biorąc przy tym pod uwagę 

szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb 

społeczności lokalnej. Po uwzględnieniu wniosku zawierana jest z wnioskodawcą umowa 

cywilnoprawna na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Zobowiązanie 

wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych 

lub rzeczowych. Może on otrzymać od JST na czas trwania umowy rzeczy konieczne do 

wykonania inicjatywy lokalnej. Następnie organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

Można stwierdzić, że inicjatywa lokalna ucieleśnia ideę współzarządzania i realnego 

partnerstwa, zastępując tym samym tradycyjny mechanizm kontraktowania. Pozwala ona 

zaangażować społecznie sporą grupę mieszkańców, a zadania z jej zastosowaniem 

wykonywane są bardziej efektywnie niż realizowane samodzielnie przez JST. Ponadto, mimo 

że skierowana jest jedynie do mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, ustawa 

dopuszcza, aby organizacja pozarządowa pośredniczyła lub reprezentowała interesy 

społeczności lokalnej również wobec organu władzy publicznej. 

Inicjatywa lokalna w większym stopniu promuje zatem inwencję własną organizacji 

i lokalnych społeczności. 

 

Nakłady i korzyści 

Wsparcie JST w ramach inicjatywy lokalnej polega na przekazaniu środków bądź 

bezpośrednim dokonaniu zakupów towarów i usług niezbędnych do zrealizowania zadania. 

Wkład ten może polegać również na przekazaniu lub użyczeniu mieszkańcom lub 

działającym w ich imieniu organizacjom pozarządowym zasobów będących w posiadaniu 

samorządu (środków trwałych, maszyn, urządzeń itp.). 

Po stronie mieszkańców lub działających w ich imieniu organizacji pozarządowych 

nakłady związane z mechanizmem inicjatywy lokalnej sprowadzają się do uruchomienia 

własnych zasobów, komplementarnych wobec zasobów samorządu lokalnego, np. pracy 

społecznej, środków finansowych na pokrycie części wydatków, umożliwienia użycia maszyn 

i urządzeń będących w posiadaniu mieszkańców. 
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Wspólne wykorzystanie wszystkich zasobów umożliwia realizację różnorodnych 

projektów zaproponowanych przez mieszkańców. W konsekwencji mają oni możliwość 

podejmowania ścisłej współpracy z władzami samorządowymi i dokonywania korzystnych 

zmian w otoczeniu. Inicjatywa lokalna jako mechanizm współpracy, pełni zatem funkcję 

integrującą społeczność lokalną. Stwarza bowiem możliwość m.in. organizowania wydarzeń 

jednorazowych (np. festynów), cyklicznych (zajęć w domu kultury) czy tworzenia nowych 

lub modyfikacji obecnych elementów infrastruktury (np. parkingów, placów zabaw, 

chodników, dróg, parków i innych przestrzeni publicznych). 

 

Procedura i harmonogram wdrożenia 

Poniżej zaprezentowano poszczególne etapy wdrażania inicjatywy lokalnej wraz 

z oczekiwanymi rezultatami i nakładami koniecznymi do ich osiągnięcia. 

Tabela 4. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu inicjatywy lokalnej 

Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

I. Organizacja spotkań z wybranymi 

pracownikami urzędu w celu 

przedstawienia istoty inicjatywy 

lokalnej. 

Zwiększenie wiedzy 

pracowników JST na 

temat inicjatywy 

lokalnej. 

Czas potrzebny na 

udział 

w spotkaniach. 

X 2014 

II. Identyfikacja obszarów, w których 

mieszkańcy mogą zgłosić wniosek 

o realizację inicjatywy lokalnej. 

Zestawienie 

obszarów do 

zastosowania 

inicjatywy lokalnej. 

Czas potrzebny na 

udział 

w spotkaniach. 

XI 2014 

III. Przygotowanie i podjęcie uchwały 

dotyczącej instrumentu wsparcia 

oraz powierzenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom 

pozarządowym, w tym 

opracowanie kryteriów oceny 

wniosków. 

Uchwała Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

uchwały 

i kryteriów oceny 

wniosków. 

XII 2014 

IV. Powołanie zespołu przyjmującego 

i rozpatrującego wnioski 

o realizację inicjatywy lokalnej. 

Zespół Koszt pracy 

zespołu. 

I 2015 

V. Bieżący nabór wniosków 

i monitoring skuteczności 

zastosowanego instrumentu. 

Podpisane umowy 

o realizację 

inicjatywy lokalnej. 

Notatka dotycząca 

bieżących problemów 

związanych 

z zastosowaniem 

instrumentu. 

Czas urzędników 

potrzebny na 

analizę wniosków 

i bieżący 

monitoring. 

I-IV 2015 
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Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

VI. Ewaluacja i ewentualna 

modyfikacja zastosowanej 

procedury. 

Raport z ewaluacji, 

zmodyfikowana 

procedura (jeśli 

konieczna). 

Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

raportu. 

V-VI 2015 r. 

 

Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia 

Możliwość realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej jest ograniczona 

poprzez stosunkowo małe zasoby własne społeczeństwa. Istotnym problemem przy 

wykorzystaniu inicjatywy lokalnej jest fakt, iż władze lokalne mogą zostać zaskoczone 

inicjatywą mieszkańców i nie posiadać w danym roku budżetowym środków na realizację 

zadania publicznego, które obywatele chcą realizować. W związku z tym należałoby 

rokrocznie planować w budżetach jednostek samorządu terytorialnego rezerwę celową na 

realizację inicjatyw lokalnych, uruchamianą przez organ wykonawczy w przypadku podjęcia 

decyzji o realizacji inicjatywy. Niezwykle ważne jest, aby przedstawiciele JST pozostawali 

w stałym kontakcie z mieszkańcami i byli otwarci na ich sugestie i potrzeby, dzięki czemu 

łatwiej będzie przewidzieć, jakie inicjatywy mogą być przez nich zgłaszane w danym czasie. 

 

Dobre praktyki 

Zainteresowanie inicjatywą lokalną, jako formą współpracy pomiędzy JST a NGO, jest 

obecnie niewielkie. W niektórych samorządach podejmowano próby jej wdrożenia, jednak nie 

do końca można je rozpatrywać w charakterze dobrych praktyk. Przykładowo w gminie 

Cieszyn inicjatywa lokalna traktowana jest jako instrument uzupełniający inwestycje w sieć 

wodociągowo-kanalizacyjną współfinansowane ze środków UE, które obwarowane są 

wymaganiami związanymi z gęstością zaludnienia na danym obszarze. Dlatego szansą dla 

mieszkańców z terenów słabiej zaludnionych na włączenie w sieć wodociągowo-

kanalizacyjną jest złożenie wniosku w trybie inicjatywy lokalnej. W związku z taką orientacją 

instrumentu trudno zaliczać go do form współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Innym przykładem samorządu, który zdecydował się na wdrożenie tego mechanizmu jest 

miasto Ełk. Trudno jednak w tym przypadku analizować efekty, gdyż stosowanie inicjatywy 

lokalnej rozpoczęto w 2014 roku. 
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4. Tryb małych zleceń 

Podstawa prawna 

Tryb małych zleceń (tryb uproszczony, tryb małych grantów) wprowadzony do polskiego 

porządku prawnego nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(u.d.p.p.w.) w art. 19a, umożliwia zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

trybu otwartego konkursu. 

Na podstawie złożonej przez organizację pozarządową oferty, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego decyduje czy realizacja danego zadania jest celowa czy 

też nie. Organ ma 7 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia oferty, na zamieszczenie jej na 

okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w swojej siedzibie w miejscu przeznaczonym 

na zamieszczanie ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej, umożliwiając tym samym 

zgłoszenie uwag dotyczących oferty wszystkim zainteresowanym. Po upływie 7 dni od 

zamieszczenia oferty i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawierana jest umowa o wsparcie 

bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. 

 

Przesłanki i cel stosowania 

Stroną inicjującą realizację zadania publicznego z wykorzystaniem trybu małych zleceń 

może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. 

czyli np. osoba prawna i jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego i innych związków 

wyznaniowych, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnia socjalna, 

spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, klub sportowy, który ma siedzibę 

na terenie danej JST. 

Z trybu małych zleceń można skorzystać przy realizacji zadań o charakterze lokalnym lub 

regionalnym. Niezbędne jest jednak spełnienie następujących warunków: 

 realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 90 dni; 

 wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł; 

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

w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł; 

 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. 
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Tryb małych zleceń można z powodzeniem zastosować m.in. w przypadku organizowania 

akcji i wydarzeń świątecznych (np. Mikołajki, Wigilia dla osób samotnych, świąteczna 

zbiórka żywności), różnego rodzaju konkursów, wypoczynku letniego lub zimowego, 

półkolonii, obchodów rocznicowych, pomocy ofiarom powodzi i wielu innych wydarzeń, 

akcji i projektów. Ponadto organizacja, która już realizuje zadanie zlecone w trybie otwartego 

konkursu ofert, ma prawo wystąpić o dofinansowanie bądź finansowanie dodatkowego, 

uzupełniającego zakresu tego zadania właśnie za pomocą małych zleceń. Tryb ten jest 

również wykorzystywany jako instrument wsparcia finansowego przeznaczony na wkład 

własny dla organizacji, które pozyskały środki zewnętrzne. 

 

Nakłady i korzyści 

Instrument w postaci małych zleceń umożliwia organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego występowanie o relatywnie 

niewielkie środki na realizację własnych inicjatyw. 

Niewątpliwą zaletą mechanizmu małych grantów jest to, że można starać się o nie przez 

cały rok i dzięki nim mogą być finansowane działania wynikające z bieżących potrzeb danej 

społeczności, których nie można było wcześniej przewidzieć lub nie zostały zaplanowane. 

Stosowanie tego mechanizmu wiąże się z niewielkim nakładem pracy urzędników 

jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim ze względu na uproszczoną procedurę 

udzielania dotacji. Po stronie organizacji pozarządowych nakładem będzie niewątpliwie czas 

potrzebny na przygotowanie oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń.  

 

Procedura i harmonogram wdrożenia 

Poniżej zaprezentowano poszczególne etapy wdrażania trybu małych zleceń wraz 

z oczekiwanymi rezultatami i nakładami koniecznymi do ich osiągnięcia. 

Tabela 5. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu małych zleceń 

Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

I. Organizacja spotkań 

z wybranymi pracownikami 

urzędu w celu przedstawienia 

istoty trybu małych zleceń. 

Zwiększenie wiedzy 

pracowników JST na 

temat trybu małych 

zleceń. 

Czas potrzebny na 

udział 

w spotkaniach. 

X 2014 

II. Identyfikacja obszarów, 

w których możliwe jest 

złożenie przez organizacje 

pozarządowe oferty na 

realizację zadania publicznego. 

Zestawienie obszarów do 

zastosowania trybu 

małych zleceń. 

Czas potrzebny na 

udział 

w spotkaniach. 

XI 2014 
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Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

III. Przygotowanie i podjęcie 

uchwały dotyczącej wdrożenia 

instrumentu wsparcia oraz 

powierzenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom 

pozarządowym, w tym 

kryteriów oceny ofert oraz 

modelowej oferty. 

Uchwała, kryteria oceny 

ofert, modelowa oferta. 

Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

uchwały, kryteriów 

oceny i modelowej 

oferty. 

XII 2014 

IV. Powołanie zespołu 

rozpatrującego oferty 

o udzielenie małych grantów. 

Zespół Koszt pracy 

zespołu. 

I 2015 

V. Bieżące przyjmowanie ofert 

i monitoring skuteczności 

zastosowanego instrumentu. 

Podpisane umowy 

o realizację małego 

zlecenia. 

Notatka dotycząca 

bieżących problemów 

związanych 

z zastosowaniem 

instrumentu. 

Czas urzędników 

potrzebny na 

analizę wniosków 

i bieżący 

monitoring. 

I-IV 2015 

VI. Ewaluacja i ewentualna 

modyfikacja zastosowanej 

procedury. 

Raport z ewaluacji, 

zmodyfikowana procedura 

(jeśli konieczna). 

Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

raportu. 

V-VI 2015 

 

Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia 

Tryb małych zleceń jest mechanizmem korzystnym zarówno dla organizacji 

pozarządowych, które nie muszą brać udziału w skomplikowanych procedurach 

konkursowych, jak i dla samorządów, które nie muszą tych konkursów przeprowadzać. 

Barierą mogą okazać się limity wprowadzone przez ustawodawcę dotyczące maksymalnej 

kwoty wsparcia i ram czasowych realizacji danego zadania, co powoduje, że nie każde 

zadanie może zostać zrealizowane w tym trybie. Jak w wielu innych przypadkach, problemem 

może okazać się również brak zabezpieczenia w budżecie JST środków na realizację zadań 

z wykorzystaniem trybu małych zleceń. W związku z tym, że nabór wniosków nie jest 

ograniczony w czasie, ciężko jest precyzyjnie przewidzieć ile ofert zostanie złożonych i ile 

z nich zostanie zrealizowanych w danym okresie. Warto więc na bieżąco monitorować dane 

dotyczące liczby składanych wniosków i wartości realizowanych zadań, aby móc je 

wykorzystać w przyszłości w procesie planowania środków budżetowych na ten cel. 
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Dobre praktyki 

Tryb małych zleceń jest mechanizmem stosunkowo prostym, którego stosowanie nie 

stwarza większych problemów, dlatego samorządy chętnie z niego korzystają. Przykładem 

JST, w którym wdrożono ten instrument może być miasto Gdynia. Małe granty udzielane są 

tam od 2010 roku na podstawie miejscowych dokumentów programowych. Zasady 

funkcjonowania małych grantów Gdyni wynikają wprost z przepisów prawa, a kryteria 

dostępu do nich przez organizacje pozarządowe nie zostały sprecyzowane, ponieważ wnioski 

rozpatrywane są indywidualnie. Kolejnym przykładem jest gmina Zielonka, gdzie małe 

dotacje funkcjonują na podobnych zasadach. W obydwu przypadkach możliwość udzielania 

dotacji w trybie małych zleceń, tj. z pominięciem trybu konkursowego, postrzegana jest jako 

cenne uzupełnienie najczęściej stosowanej procedury zlecania zadań w formie konkursów, 

mimo że zakres jego stosowania ma znaczenie marginalne, zarówno w wymiarze rzeczowym, 

jak i finansowym. 

 

5. Budżet partycypacyjny 

Podstawa prawna 

Budżet partycypacyjny, określany również mianem budżetu obywatelskiego, jest 

instrumentem współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych, który nie znajduje bezpośredniego uregulowania w przepisach prawnych. 

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania polskich samorządów pokazuje, że 

wykorzystanie tego narzędzia opiera się najczęściej na następujących regulacjach: 

 art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w odniesieniu do gmin; 

 art. 3d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – w odniesieniu do 

powiatów; 

w myśl których w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

gminy lub powiatu mogą być przeprowadzone na ich terytorium konsultacje z mieszkańcami. 

Formułą, w której obok konsultacji społecznych, realizuje się budżet partycypacyjny, jest 

również fundusz sołecki, określony w Ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. 

Ta instytucja przeznaczona jest jednak wyłącznie dla gmin i zlokalizowanych na ich terenie 

sołectw. 
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Przesłanki i cel stosowania 

Budżet partycypacyjny jest definiowany jako „proces decyzyjny, w ramach którego 

mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta (gminy), tym samym współdecydując 

o dystrybucji określonej puli środków publicznych” (Kębłowski 2013, s. 8). Zasadniczym 

celem tego narzędzia jest włączenie obywateli w proces zarządzania wspólnotą lokalną 

i współdecydowania o kierunkach jej rozwoju. Istota budżetu partycypacyjnego z jednej 

strony polega więc na prowadzeniu debaty z mieszkańcami, z drugiej zaś na dążeniu do 

efektywnego wydatkowania środków z lokalnego budżetu, uwzględniającego rzeczywiste 

potrzeby członków danej społeczności. Stanowi to zarazem główną przesłankę stosowania 

tego narzędzia. W literaturze przedmiotu zwraca się również uwagę na znaczenie budżetu 

partycypacyjnego dla „poprawy jakości i przejrzystości rządzenia, budowania poczucia 

sprawiedliwości społecznej oraz kształtowania postaw aktywnego obywatelstwa” (Moynihan 

2007, s. 58-60). Wśród argumentów przemawiających za wykorzystaniem tego narzędzia 

wyróżnia się ponadto kształtowanie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za 

sprawy lokalne oraz ich udział w określaniu wizji rozwoju danego obszaru. Zastosowanie 

budżetu partycypacyjnego przyczynia się także do budowania atmosfery zaufania pomiędzy 

władzami lokalnymi a obywatelami, a w dłuższej perspektywie do podnoszenia poziomu 

kapitału społecznego. Może być on również formą edukowania obywateli w zakresie 

prowadzenie dyskusji, negocjowania i podejmowania współpracy z władzami lokalnymi 

i organizacjami pozarządowymi. 

 

Nakłady i korzyści 

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w danej jednostce samorządu terytorialnego 

jest związane z przeprowadzeniem szczegółowej analizy określającej poziom zainteresowania 

i przygotowania danego samorządu do korzystania z tego narzędzia. Konieczne jest w tym 

zakresie przede wszystkim ustalenie podstawy prawnej, w oparciu o którą budżet 

partycypacyjny zostanie wprowadzony oraz wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel. 

Zaangażowanie przedstawicieli JST powinno koncentrować się również na diagnozie 

środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza na zdefiniowaniu grup mieszkańców/organizacji 

pozarządowych zainteresowanych wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego. Zakres 

odpowiedzialności samorządu obejmuje ponadto prowadzenie akcji informacyjnej 

i zaproszenie jak najszerszego grona mieszkańców i organizacji pozarządowych do 

wspólnego tworzenia budżetu partycypacyjnego. To również z inicjatywy JST powinien 

zostać powołany zespół ds. budżetu partycypacyjnego, w skład którego będą wchodzić 
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zarówno przedstawiciele władzy lokalnej, jak i mieszkańców oraz organizacji 

pozarządowych. Od każdej ze stron zaangażowanych w prace ww. zespołu oczekuje się 

uczestniczenia w spotkaniach, dyskusjach oraz zaangażowania w opracowanie metodologii 

i regulaminu budżetu partycypacyjnego. 

Dla mieszkańców i organizacji pozarządowych nakłady związane z wdrożeniem budżetu 

partycypacyjnego dotyczą przede wszystkim czasu związanego z przygotowaniem projektów, 

a następnie z udziałem w głosowaniu i wyborze najlepszych przedsięwzięć. Ich 

zaangażowanie powinno przejawiać się również na etapie monitorowania i oceny przebiegu 

budżetu partycypacyjnego. 

Najważniejsze korzyści płynące z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego to: 

 wzrost zaufania w relacjach samorząd – obywatel; 

 bardziej adekwatne rozdysponowanie środków z budżetu lokalnego; 

 możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia osób reprezentujących różne 

środowiska; 

 budowanie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców i przedstawicieli JST za 

rozwój wspólnoty lokalnej. 

Po stronie jednostek samorządu terytorialnego można wskazać ponadto korzyści 

przejawiające się w pozyskaniu precyzyjnych informacji dotyczących społeczności, jej 

potrzeb i problemów. Z kolei mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych 

zyskują wiedzę na temat dylematów funkcjonowania samorządu, złożoności problemów 

wspólnoty lokalnej i trudności związanych z zarządzaniem. 

 

Procedura i harmonogram wdrożenia
3
 

Podstawą procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego realizowanego w formule 

konsultacji społecznych jest uchwała organu stanowiącego lub zarządzenie organu 

wykonawczego. Czynność ta ma charakter formalny i wpisuje się w etap przygotowań do 

wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Ponadto powinna ją uzupełnić pogłębiona analiza 

zapotrzebowania i zainteresowania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych ww. 

narzędziem. Ważnym krokiem poprzedzającym bezpośrednio wprowadzenie budżetu 

partycypacyjnego jest opracowanie metodologii i zasad przebiegu tego procesu. W tym celu 

zaleca się powołanie zespołu/komisji ds. budżetu partycypacyjnego, który będzie 

odpowiedzialny za określenie regulaminu i zasad zgłaszania oraz wyboru projektów przez 

                                                      
3
 Opisana procedura dotyczy wdrożenia budżetu partycypacyjnego w formule konsultacji społecznych. 
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mieszkańców. Procedurze realizacji budżetu partycypacyjnego powinna przez cały czas jej 

trwania towarzyszyć także akcja informacyjna i promująca inicjatywę wśród mieszkańców. 

W procesie właściwego wdrażania budżetu partycypacyjnego można wyróżnić 

następujące etapy: 

Tabela 6. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu budżetu partycypacyjnego 

Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

I. Organizacja spotkań 

z wybranymi pracownikami 

urzędu w celu przedstawienia 

istoty budżetu partycypacyjnego. 

Zwiększenie wiedzy 

pracowników JST na 

temat budżetu 

partycypacyjnego. 

Czas potrzebny na udział 

w spotkaniach 

X 2014 

II. Wypracowanie i zgłaszanie 

projektów do budżetu 

partycypacyjnego, w tym 

organizacja warsztatów, 

konsultacji dla mieszkańców 

w celu wspólnego wypracowania 

projektów. 

Ewidencja 

zgłoszonych 

projektów. 

Czas mieszkańców potrzebny 

na udział w spotkaniach oraz 

na przygotowanie projektów. 

Czas pracy przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 

przeznaczony na organizację 

spotkań dla mieszkańców. 

Nakłady finansowe związane 

z organizacją spotkań dla 

mieszkańców (np. wynajem 

sali). 

X-XI 2014 

III. Weryfikacja zgłoszonych 

projektów. 

Lista projektów do 

głosowania 

mieszkańców. 

Czas pracy członków 

komisji/ zespołu ds. budżetu 

partycypacyjnego potrzebny 

na weryfikację formalną 

zgłoszonych projektów. 

XII 2014 

IV. Dyskusja nad projektami 

wybranymi do 

głosowania/prezentacja 

projektów. 

Prezentacja 

projektów. 

Czas mieszkańców potrzebny 

na prezentację projektu oraz 

udział w dyskusji. 

Nakłady finansowe związane 

z organizacją spotkań dla 

mieszkańców (np. wynajem 

sali). 

I 2015 

V. Głosowanie mieszkańców 

i wybór projektów. 

Lista projektów 

wybranych do 

budżetu 

partycypacyjnego. 

Czas pracy członków 

komisji/ zespołu ds. budżetu 

partycypacyjnego potrzebny 

na podliczenie głosów. 

I-IV 2015 

VI. Ewaluacja i ewentualna 

modyfikacja zastosowanej 

procedury. 

Raport z ewaluacji, 

zmodyfikowana 

procedura (jeśli 

konieczna). 

Czas urzędników potrzebny 

na przygotowanie raportu. 

V-VI 2015 
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Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia. 

Korzystając z narzędzia jakim jest budżet partycypacyjny, należy pamiętać o szeregu 

czynników mogących zagrozić jego skutecznemu wdrożeniu. Wydaje się być to szczególnie 

ważne z uwagi na samą istotę tego narzędzia, jaką jest konieczność zaangażowania 

szerokiego grona mieszkańców/organizacji pozarządowych. Nieumiejętne zorganizowanie 

procesu budżetu partycypacyjnego może bowiem skutkować brakiem zainteresowania ze 

strony obywateli, a nawet może ich zniechęcić do interesowania się sprawami publicznymi 

w przyszłości. Szczególnie istotne w tym zakresie jest precyzyjne określenie celów 

i możliwości, które daje budżet partycypacyjny. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest ponadto 

sprawna komunikacja z mieszkańcami, gwarantująca wszystkim zainteresowanym dostęp do 

informacji dotyczących zarówno samego narzędzia, jak i przebiegu procesu jego wdrażania. 

O powodzeniu budżetu partycypacyjnego decyduje również zagwarantowanie równego 

udziału w głosowaniu wszystkim mieszkańcom oraz monitorowanie i ocena rezultatów 

realizacji wybranych projektów. Ostatni z czynników jest szczególnie ważny dla kontynuacji 

budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach. Pominięcie etapu ewaluacji całego procesu 

może bowiem powodować wśród mieszkańców poczucie fasadowości przedsięwzięcia, 

podczas gdy chodzi o ich przekonanie, że budżet partycypacyjny jest skutecznym sposobem 

zarządzania sprawami lokalnymi. Po stronie zagrożeń dla wdrożenia budżetu 

partycypacyjnego należy wskazać ryzyko niezdrowej konkurencji pomiędzy mieszkańcami 

i organizacjami pozarządowymi rywalizującymi o realizację projektów oraz traktowanie 

budżetu partycypacyjnego jako kolejnego konkursu grantowego. Może to skutkować 

nakierowaniem uczestników projektu jedynie na pozyskanie finansowania, nie zaś na 

dyskusję i wspólną realizację projektów. 

 

Dobre praktyki 

Budżet partycypacyjny wydaje się być coraz bardziej rozpowszechnioną praktyką 

stosowaną przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Na koniec 2013 r. narzędzie to 

funkcjonowało łącznie w 70 polskich miastach i gminach. Wdrażano je zarówno w dużych 

ośrodkach miejskich, takich jak Łódź, Warszawa, Toruń, Poznań oraz w niewielkich gminach 

np. Zielonka, Wągrowiec. 

Przykładem może być również Chorzów, w którym budżet obywatelski wykorzystano po 

raz pierwszy w 2013 r. Decyzję o jego realizacji podjęto również w kolejnym roku. Przyjęto, 

że w 2014 r. budżet obywatelski wyniesie 2,1 mln zł. Kwota ta została podzielona na siedem 
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równych części przypisanych poszczególnych okręgom miasta. Opracowano również 

procedurę i harmonogram wyłonienia zadań do realizacji w ramach budżetu 

partycypacyjnego. Zgodnie z przyjętymi zasadami, działania proponowane przez 

mieszkańców musiały dotyczyć terenów i obiektów należących do miasta. Uprawnione do 

składania propozycji projektów były osoby mieszkające w Chorzowie, które ukończyły 16 lat. 

Mając na celu zapewnienie jak największego udziału mieszkańców w zgłaszaniu pomysłów, 

przygotowano formularz wniosku i udostępniono go zarówno na stronie internetowej miasta, 

jak i w samym Urzędzie Miasta i specjalnych punktach konsultacyjnych. Głosowanie na 

konkretne propozycje odbywało się w podziale na okręgi miasta Chorzowa, a każdy 

z mieszkańców miał do dyspozycji 5 głosów. Łącznie oddano 17 421 głosów, a zwycięskie 

projekty dotyczyły: budowy dodatkowych miejsc parkingowych w Chorzowie Batorym, 

siłowni plenerowej na Klimzowcu i w Chorzowie Starym, remontu drogi między garażami 

w Chorzowie II, wybrukowania placu w okolicy kościoła Św. Barbary wraz z miejscami 

parkingowymi dla osób niepełnosprawnych na Cwajce, budowy mini ronda na skrzyżowaniu 

ulic Kościuszki i Parkowej w Centrum i modernizacji boiska w Maciejkowicach.
4
 

 

6. Dotacja inwestycyjna 

Podstawa prawna 

Z punktu widzenia prawa dotacja inwestycyjna nie stanowi odrębnej formy współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, a jedynym wyróżnikiem 

tej formy dotacji celowej jest kategoria ponoszonych wydatków. 

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

(Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm., art. 11, ust 1) przewiduje, że administracja może 

wesprzeć realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową lub powierzyć to 

zadanie organizacji pozarządowej. Definiując dotację celową ustawa powołuje się 

bezpośrednio na ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., art. 127, 221), która wskazuje możliwość przeznaczenia 

dotacji na sfinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań JST. 

 

                                                      
4
 Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej miasta Chorzów: www.chorzow.eu 

(data dostępu: 07.08.2014). 
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Przesłanki i cel stosowania 

Z instrumentu w postaci dotacji inwestycyjnej mogą skorzystać wszystkie organizacje 

pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zestawienie to obejmuje kościelne 

osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, 

a także spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają 

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych 

oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników) prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej można udzielić poprzez ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym (tzw. „małych zleceń”). Organ administracji 

publicznej decyduje, czy zamierza w całości sfinansować planowaną inwestycję, czy będzie 

wymagany wkład własny organizacji pozarządowej. Należy podkreślić, że wydatki na środki 

trwałe ponoszone przez organizacje pozarządowe ze środków JST muszą służyć realizacji 

działań z zakresu pożytku publicznego (Schimanek 2014). 

Powodem, dla którego ten instrument został wybrany do katalogu instrumentów 

wdrożeniowych jest istotna rola jaką odgrywa w kwestii odciążenia samorządu oraz tym 

samym zwiększenia efektywności realizowanych przez niego zadań publicznych. 

 

Nakłady i korzyści 

Nakłady na stosowanie tego instrumentu współpracy ograniczają się w znacznej mierze do 

środków, które mają być przeznaczone na udzielenie tej formy wsparcia organizacjom 

pozarządowym. W przypadku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert konieczne jest 

jedynie powołanie komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organów 

wykonawczych danej jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe. 

Zastosowanie dotacji inwestycyjnych nie wiąże się z koniecznością tworzenia 

dodatkowych procedur, gdyż tryby otwartego konkursu ofert oraz małych zleceń są 

obowiązkowe dla samorządów lokalnych. 

Wykorzystanie dotacji inwestycyjnej powoduje szereg korzyści dla JST, organizacji 

pozarządowych oraz lokalnej społeczności. Po stronie samorządu jest to przede wszystkim 

odciążenie przy realizacji zadań publicznych, które mogą zostać zrealizowane przez 

specjalizujące się w danych obszarach NGO. W efekcie mieszkańcy mogą liczyć na poprawę 
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jakości dostarczanych im usług. Samorząd zyskuje również możliwość trwałego wsparcia 

lokalnej społeczności ponosząc jednorazowy wydatek inwestycyjny. Z kolei organizacje 

pozarządowe otrzymują wsparcie finansowe, które pozwala im na realizację celów 

statutowych i dalszy rozwój działalności. 

 
Tabela 7. Procedura i harmonogram wdrożenia mechanizmu dotacji inwestycyjnej 

Etap Opis Rezultaty Nakłady Harmonogram 

I. Organizacja spotkań 

z wybranymi pracownikami 

urzędu w celu przedstawienia 

istoty dotacji inwestycyjnej. 

Zwiększenie wiedzy 

pracowników JST na 

temat dotacji 

inwestycyjnej. 

Czas potrzebny na 

udział w spotkaniach. 

X 2014 

II. Identyfikacja obszarów, 

w których planowane jest 

wykorzystanie dotacji 

inwestycyjnych. 

Zestawienie 

obszarów do 

zastosowania dotacji 

inwestycyjnej. 

Czas potrzebny na 

udział w spotkaniach. 

XI 2014 

III. Przygotowanie i podjęcie 

uchwały dotyczącej udzielania 

dotacji inwestycyjnych 

organizacjom pozarządowym 

obejmującej m.in. kryteria 

wyboru zadań objętych dotacją 

inwestycyjną, a także sposobu 

w jaki będą podejmowane 

decyzje o przyznawaniu środków 

organizacjom pozarządowym. 

Uchwała. Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

uchwały. 

XII 2014 

IV. Przeprowadzanie otwartych 

konkursów ofert 

z wykorzystaniem dotacji 

inwestycyjnych połączone 

z powołaniem komisji 

konkursowych. 

Dokumentacja 

konkursowa. 

Środki przeznaczone 

na dotację 

inwestycyjną, koszt 

pracy komisji 

konkursowej. 

I-IV 2015 

V. Bieżący monitoring skuteczności 

zastosowanego instrumentu. 

Notatka dotycząca 

bieżących 

problemów 

związanych 

z zastosowaniem 

instrumentu. 

Czas urzędników 

potrzebny na bieżący 

monitoring. 

I-IV 2015 

VI. Ewaluacja i ewentualna 

modyfikacja zastosowanej 

procedury. 

Raport z ewaluacji, 

zmodyfikowana 

procedura (jeśli 

konieczna). 

Czas urzędników 

potrzebny na 

przygotowanie 

raportu. 

V-VI 2015 

 

Analiza czynników zagrażających skutecznemu wdrożeniu narzędzia oraz czynników 

decydujących o sukcesie jego wdrożenia 

Barierą w stosowaniu dotacji inwestycyjnych jest brak określonych ustawowo kryteriów, 

a także sposobu jej przyznawania. Zapisy ustawy o finansach publicznych są dość ogólnikowe 
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i wskazują jedynie, że samorząd ma możliwość przyznania dotacji inwestycyjnej, która musi 

być powiązana z zadaniem publicznym, które zostało zlecone organizacji. Ze względu na ten 

brak ścisłych uregulowań prawnych sugerowane jest uchwalenie przez samorząd kryteriów 

wybierania zadań objętych dotacją inwestycyjną, a także sposobu w jaki będą podejmowane 

decyzje o przyznawaniu środków organizacjom pozarządowym. 

 

Dobre praktyki 

Dotacje inwestycyjne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych są bardzo rzadko 

stosowane w JST. 

Powiat oświęcimski w województwie małopolskim podjął uchwałę dotyczącą 

dofinansowania inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska, ale instrumentem tym są 

objęte nie tylko organizacje pozarządowe, a przyznane dotacje nie są realizowane w formule 

dotacji inwestycyjnych opisanych w ustawie o finansach publicznych (Schimanek 2014). 

Z pojedynczym przypadkiem dotacji inwestycyjnej mamy do czynienia w przypadku powiatu 

bolesławieckiego, który w 2012 r. zlecił realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Bolesławieckiemu 

Klubowi Amazonek (Fuchs 2014b, s. 36). 

 

 

V. Ocena skuteczności implementacji 

W ramach metody eksperckiej proponujemy sposób oceny efektów wdrożenia, który 

składa się z dwóch komponentów: 

a. komponent ewaluacji ex post 

Komponent ewaluacji ex post stanowi podstawę oceny działań wdrożeniowych w ramach 

projektu. Ocena w ramach komponentu dotyczy przede wszystkim kształtu podjętych działań 

w kontekście przyjętego benchmarku, czyli zestawu podbudowanych teoretycznie 

i praktycznie założeń na temat kształtu skutecznego (maksymalizującego szansę sukcesu) 

procesu implementacji. 

b. komponent pełnej ewaluacji 

Komponent pełnej ewaluacji zostanie zaproponowany na rzecz podobnych działań 

wdrożeniowych w przyszłości. Poza kwestiami związanymi z kształtem podjętych działań, 

będzie uwzględniał także możliwość oceny wdrożenia w wymiarze porównania między 

sytuacjami ex ante oraz ex post. Innymi słowy, da on możliwość oceny efektów wdrożenia 
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w dłuższym okresie, biorąc także pod uwagę elementy analizy kontrfaktycznej m.in. 

z wykorzystaniem aspektów metodyki opracowanej na potrzeby Indeksu Jakości Współpracy. 

Ad a. Ewaluacja ex post powinna objąć analizę skuteczności wdrożeń (odpowiedź na 

pytanie czy wdrożenie zostało zakończone sukcesem) oraz zostać uzupełniona przez analizę 

jakości wdrożeń (czy wdrożenie przebiegło bez zakłóceń oraz ocenę jego potencjalnych 

efektów). Ewaluacja ex post powinna obejmować rekomendacje dla usprawnienia procesu 

wdrożeń celem uwzględnienia ich w poprawionej koncepcji wdrożeń. Ewaluacja ex post 

powinna w szczególności uwzględniać: 

 listę dokumentów powstałych w wyniku wdrożenia w relacji do dokumentów uznanych za 

konieczne; 

 analizę problemów wdrożeniowych zaobserwowanych podczas monitoringu wdrożeń 

w podziale na: 

- problemy wewnętrzne; 

- uwarunkowania zewnętrzne; 

 analizę jakości wdrożenia na podstawie wywiadów IDI z przedstawicielami samorządu 

(scenariusz wywiadu w załączniku 4). 

Ad b. Metodyka pełnej ewaluacji zostanie szczegółowo opisana na etapie aktualizacji 

koncepcji wdrożeń. Na tym etapie zakładamy, że wykorzysta ona powtórną ocenę 

z uwzględnieniem Indeksu Jakości Współpracy. Elementarna analiza obejmie ankietę 

stworzoną na potrzeby samooceny współpracy w ramach IJW (załącznik 1), która zostanie 

przeprowadzona ponownie, by dać możliwość oceny poprawy sytuacji w zakresie współpracy 

w konsekwencji wdrożeń. Można założyć, że taka rudymentarna forma pełnej ewaluacji może 

zostać przeprowadzona także w ramach projektu. 
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VI. Harmonogram wdrożeń metodą ekspercką 

 
Tabela 8. Harmonogram wdrożeń metodą ekspercką 

Główne działania 
2014 2015 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Opracowanie kryteriów oceny skuteczności 

implementacji instrumentów. 

            

Pierwszy cykl rekrutacji do wdrożeń.             

Drugi cykl rekrutacji do wdrożeń (po drugiej 

turze szkoleń). 

            

Analiza danych przez zespół ekspertów 

(wyłonienie 30 JST na podstawie aplikacji) – 

w dwóch turach. 

            

Szczegółowa analiza wytypowanych 20 JST 

i opublikowanie listy zakwalifikowanych 

20 jednostek i 4 rezerwowych. Podpisanie 

umów dot. wdrożeń. 

            

Opracowanie szczegółowych planów 

implementacji dla każdej z 10 JST 

(z wytycznymi wdrożeniowymi i materiałami), 

w tym spotkania zespołów ds. wdrożeń, 

analiza materiałów źródłowych. 

            

Przebieg procesu implementacji, w tym:             

- wizyty w JST (wsparcie indywidualne)             

- warsztaty dla JST i NGO (wsparcie 

grupowe) 

            

Raporty podsumowujące wdrożenia             

Opracowanie modyfikacji koncepcji wdrożeń 

na bazie doświadczeń 
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Załączniki 

Załącznik 1. Ankieta Oceny Jakości Współpracy między JST a NGO 

Indeks Jakości Współpracy zostanie wykorzystany jedynie częściowo, by ocenić sytuację 

w zakresie współpracy między JST a NGO. W tym celu wykorzystana zostanie ankieta 

stworzona w ramach IJW na potrzeby samooceny współpracy. Ankieta składa się z 6 części 

w 3 polach tematycznych: 

1. Tworzenie polityk publicznych 

2. Realizacja zadań publicznych 

3. Rozwijanie infrastruktury współpracy 

W każdym polu respondenci odpowiadają na pytania w części dotyczącej występowania 

danego rozwiązania oraz w części dotyczącej ogólnej oceny współpracy w ramach pola. 

Jakość współpracy obliczana będzie na podstawie następującej formuły: 

𝐽𝑊 =∑𝑞𝑖𝑊𝑖 +∑𝑝𝑖𝑂𝑖

3

𝑖=1

3

𝑖=1

 

Gdzie: 

JW – to syntetyczny wskaźnik jakości współpracy, 

i – to subskrypt danego pola (1 – tworzenie polityk publicznych, 2 – realizacja zadań 

publicznych, 3 – rozwijanie infrastruktury współpracy), 

q – to waga oceny występowania rozwiązań w ramach danego pola (przyjmujemy, że wagi są 

równe i wynoszą 1/3) 

p – to waga oceny współpracy w ramach danego pola (przyjmujemy, że wagi są równe 

i wynoszą 1/3) 

W – to wartość oceny występowania rozwiązań w ramach danego pola 

O – to wartość oceny współpracy w ramach danego pola 

Syntetyczna wartość sumy pierwszej kształtuje się w granicach <0,5>, wartość sumy drugiej 

kształtuje się w granicach <1,5>. Wobec tego sumaryczna ocena kształtuje się w przedziale 

<1,10>. 

Wartość W dla danego pola powstaje w następujący sposób: 

𝑊 =∑
5𝑟𝑘
𝑛

𝑛

𝑘=1

 

Gdzie: 

k – to subskrypt dla danego rozwiązania 

r – to dychotomiczna zmienna określająca występowanie danego rozwiązania (0, 1) 

n – to liczba rozwiązań możliwych do zastosowania w ramach danego pola.  

Wartość indeksu W kształtuje się w przedziale <0,5>. 

Wartość tak stworzonego całościowego IJW posłuży do stworzenia sugestii na temat 

optymalnych instrumentów z punktu widzenia postrzeganej trudności ich wdrożenia. W tym 

ujęciu wartość indeksu do 4 sugerowałaby wdrażanie instrumentów najprostszych, od 5 do 7 

instrumentów najprostszych lub średnio pracochłonnych, a powyżej 7 także najtrudniejszych.  
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Wyniki Indeksu Jakości Współpracy dla poszczególnych województw udostępnione 

w publikacji Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami 

pozarządowymi a administracją publiczną uzupełnią wyniki dla danej jednostki aby ustalić 

ogólną kondycję współpracy między JST a NGO w danym województwie.  

Podczas oceny możliwości wdrożeniowych uwzględniona zostanie także wielkość i rodzaj 

samorządu (powiat ziemski, miasto na prawach powiatu, gmina miejska, gmina miejsko-

wiejska, gmina wiejska) oraz dane uzyskane na podstawie szablonu analizy potrzeb 

wdrożeniowych. 

 

Płaszczyzna 

współpracy 
Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie? 

Jeśli dane 

rozwiązanie 

występuje, 

wpisz „X” 

Tworzenie 

polityk 

publicznych 

1. Samorząd dysponuje danymi nt. bezrobocia, warunków mieszkaniowych, 

aktywności obywatelskiej na swoim terenie. 
 

2. Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania problemów 

lokalnych. 
 

3. Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na swoim 

terenie. 
 

4. Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje mogą 

zamieszczać informacje. 
 

5. Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają najważniejsze 

kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie finansowe. 
 

6. Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii, programów, 

planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych projektów uchwał, a tym 

samym na wpływanie na kształt polityk publicznych. 

 

7. Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii, 

programów opisujących miejscowe polityki publiczne. 
 

8. Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami 

pozarządowymi. 
 

9. Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega konsultacjom co 

najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i wysłuchaniu). 

 

10. Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem przyjętych/odrzuconych 

propozycji i uwag. 
 

11. Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są również zasady 

współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych. 
 

12. Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach 

zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących 

itp. 

 

13. Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich ewaluacja 

według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą w ewaluacji 

planów, strategii i programów. 

 

14. Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.  

15. Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie lokalnych 

polityk publicznych. 
 

Realizacja 

zadań 

publicznych 

1. Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według 

ustalonych standardów. 
 

2. Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez organizacje.  

3. Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które w innych trybach 

(np. zamówień publicznych). 

 

4. Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące m.in. zasady wyboru 

komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert przez organizacje, czy 

kryteria wyboru ofert. 

 

5. Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej 

infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. Obowiązują w tym 

zakresie przejrzyste procedury. 
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Płaszczyzna 

współpracy 
Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie? 

Jeśli dane 

rozwiązanie 

występuje, 

wpisz „X” 

6. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji, szkoli, 

doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania).  
 

7. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty we 

współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty).  
 

8. Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach 

zespołów problemowych, rad, forów, komitetów sterujących itp. 

 

9. W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań 

publicznych i jest zawarta w programie współpracy. 

 

10. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.   

Rozwijanie 

infrastruktury 

współpracy 

1. W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz 

rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo i animacje. 
 

2. Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie 

organizacji – możliwość udzielania pożyczek/gwarancji organizacjom lub fundusz 

wkładu własnego, centrum organizacji pozarządowych. 

 

3.  W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami. 
 

4. Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych 

przez mieszkańców. 
 

5. Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym spotkaniu 

miejscowych organizacji. 
 

6. Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych (lub 

oddział większej sieciowej organizacji). 
 

7. Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych 

wydarzeń (np. festynów).  
 

8. Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania 

partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych. 
 

9. Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo.  

 

Płaszczyzna 

współpracy 
Ocena Opis ułatwiający ustalenie oceny 

Przykładowe 

oceny 

Tworzenie 

polityk 

publicznych 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb mieszkańców, nie 

wymieniamy się informacjami, nie współtworzymy/konsultujemy istotnych 

dokumentów, aktów prawa lokalnego, program współpracy to fasada.  

 

2 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Czasem współpracujemy ze sobą, ale nieregularnie. Nie wszystkie polityki (w 

tym dokumenty, prawo lokalne itp.) podlegają konsultacjom. Programy 

współpracy, choć istnieją, to nie satysfakcjonują jednej ze stron, są 

sztampowe – nie do końca odzwierciedlają lokalne potrzeby, nie zawsze 

przekładają się na realia. 

4 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty, konsultujemy je, 

wymieniamy się informacjami. Programy współpracy odzwierciedlają 

prawdzie relacje między nami i gwarantują ich poprawność.  

Realizacja 

zadań 

publicznych 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca organizacjom 

prawie żadnych zadań. Administracja nie wspiera też organizacji w żaden 

inny sposób, czy to poprzez udostępnianie lokali, czy innego rodzaju pomocy 

pozafinansowej. Organizacje nie uczestniczą też w ocenie realizacji zadań. 

Zupełnie nie są zawierane formalne partnerstwa dla rozwiązywania 

wspólnych problemów. 

 

2 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 
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Płaszczyzna 

współpracy 
Ocena Opis ułatwiający ustalenie oceny 

Przykładowe 

oceny 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Organizowane są nieliczne konkursy dla organizacji pozarządowych, zadania 

publiczne są też zlecane w innych trybach. Samorząd współpracuje tylko 

w niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować organizacje w większym 

zakresie. Sporadycznie udzielane jest wsparcie majątkowe (np. udostępnianie 

pomieszczeń itp.). Samorząd unika angażowania organizacji w ocenę zadań, 

sporadycznie zdarza się zawiązywanie partnerstw dla rozwiązania wspólnych 

problemów. 

4 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd regularnie prowadzi konkursy dla organizacji pozarządowych, 

zleca też zadania publiczne w inny sposób. Co więcej, organizacje realizują 

zadania w bardzo różnych obszarach. W co najmniej kilku z nich istnieje 

stabilna współpraca, zawiązywane są formalne partnerstwa w różnych 

sprawach. Organizacje współuczestniczą w ocenie realizacji zadań 

publicznych. 

Rozwijanie 

infrastruktury 

współpracy 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od samorządu – 

lokalu, porad, konsultacji. Nie istnieją żadne instrumenty wspierania 

pozarządowej infrastruktury (np. fundusz pożyczkowy czy centrum 

wspierania organizacji itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji. 

 

2 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Samorząd udziela pewnego wsparcia miejscowym organizacjom. Urzędnicy 

od czasu do czasu organizują szkolenia i udzielają organizacjom porady. 

Istnieje gremium/zespół, który można określić jako lokalna rada działalności 

pożytku publicznego, nie pracuje on (ona) jednak zbyt intensywnie. Tylko 

niektóre organizacje mają realną szanse skorzystać z innych form wsparcia – 

lokali, sal konferencyjnych, promocji swoich działań poprzez media 

samorządowe itp. 

4 – ocena 

pośrednia 
Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje dla 

nich szkolenia, udziela wsparcia merytorycznego (np. porad prawnych), 

pomaga w organizacji konferencji, przedstawiciele administracji uczestniczą 

w spotkaniach środowisk pozarządowych. Organizacje mogą liczyć na 

pomoc, gdy chcą rozszerzyć swoją działalność, współpracować z innymi 

samorządami. Intensywnie działa lokalna rada pożytku publicznego/ zespoły/ 

fora konsultacyjne itp.  
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Załącznik 2. Wzór formularza zgłoszeniowego dla JST 

A. Dane JST 

1) Województwo 

2) Typ jednostki samorządu terytorialnego (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat ziemski) 

3) Powiat (w przypadku gmin) 

4) Nazwa urzędu 

5) Nazwa ulicy, nr budynku 

6) Kod pocztowy  

7) Miejscowość 

8) E-mail ogólny 

9) Telefon ogólny 

10) Liczba mieszkańców  

11) Liczba działających lokalnie organizacji pozarządowych /zaznacz właściwy przedział/ 

 mniej niż 10 

 od 11 do 50 

 od 51 do 100 

 więcej niż 100  

 
B. Instrumenty proponowane do wdrożenia (co najmniej dwa) 

Deklarujemy chęć wdrożenia następujących instrumentów (należy zaznaczyć co najmniej 

2 instrumenty): 

1) regranting 

2) pożyczki 

3) poręczenia/gwarancje 

4) inicjatywa lokalna 

5) tryb małych zleceń 

6) dotacja inwestycyjna 

7) budżet partycypacyjny 

 
Czy instrument był już wcześniej stosowany: TAK/NIE 

Kiedy instrument był stosowany (proszę wpisać rok): ……. 

Uzasadnienie wyboru wdrożenia deklarowanych instrumentów: ………. 

 
C. Oświadczenie 

Oświadczam, że dane złożone w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Jestem 

świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia. 

Imię, nazwisko  

Funkcja/stanowisko  

E-mail kontaktowy  

Telefon kontaktowy 
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Załącznik 3. Szablon analizy potrzeb wdrożeniowych JST 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu analizowania potrzeb 

jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do wdrożenia instrumentów 

współpracy finansowej między JST i NGO w ramach 3. Zadania projektu „Wzmocnienie 

mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.  

Szablon ten powinien zostać wykorzystany przez ekspertów ds. wdrożeń podczas 

pierwszych spotkań z przedstawicielami JST w celu dokonania wyboru najwłaściwszych do 

wdrożenia instrumentów współpracy. 

 

Pytania kontrolne: 

1. Stosowane dotychczas przez Urząd instrumenty współpracy finansowej JST i NGO: 

Nazwa instrumentu 
Czy był/jest 

stosowany? 

Kiedy był 

stosowany? 

Ocena 

użyteczności
5
 

Regranting ☐   

Pożyczki ☐   

Poręczenia/gwarancje ☐   

Inicjatywa lokalna ☐   

Tryb małych zleceń ☐   

Dotacja inwestycyjna ☐   

Budżet partycypacyjny ☐   

 

2. Zainteresowanie Urzędu wdrożeniem nowych instrumentów współpracy: 

Nazwa instrumentu 
Chęć 

wdrożenia 
Uzasadnienie 

1. Regranting ☐  

2. Pożyczki ☐  

3. Poręczenia/gwarancje ☐  

4. Inicjatywa lokalna ☐  

5. Tryb małych zleceń ☐  

6. Dotacja inwestycyjna ☐  

7. Budżet partycypacyjny ☐  

 

3. Liczba pracowników delegowanych do wdrożenia wybranych instrumentów współpracy 

finansowej między JST i NGO:  .............................. 

4. Planowana kwota wydatków w ramach współpracy Urzędu z organizacjami 

pozarządowymi w budżecie na 2015 r.:  ................................... 

                                                      
5
 W skali od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niska użyteczność , 5 – bardzo wysoka użyteczność 
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5. Ocena współpracy Urzędu z lokalnymi NGO (m.in. w sferze finansowej): 

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

6. Obowiązujące uchwały/przepisy wewnętrzne dotyczące instrumentów współpracy 

finansowej między JST i NGO: 

Nazwa dokumentu Data przyjęcia Opis 
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Załącznik 4. Analiza jakości wdrożenia na podstawie wywiadów pogłębionych (IDI) 

 

1) Jak oceniasz instrument z punktu widzenia jego przydatności we wzmacnianiu 

współpracy między JST a NGO? (Postaw krzyżyk pod odpowiednią cyfrą) 

Ocena 

1 2 3 4 5 

     

 

1 – Instrument uważam za bardzo mało użyteczny 

2 – Instrument uważam za mało użyteczny 

3 – Trudno ocenić użyteczność instrumentu  

4 – Instrument uważam za użyteczny  

5 – Instrument uważam za bardzo użyteczny.  

 

2) Uzasadnij dokonaną ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Czy uważasz, że wdrożenie instrumentu przebiegło (postaw krzyżyk przy odpowiednim 

stwierdzeniu): 

Bez zakłóceń  

Bez większych zakłóceń  

Z pewnymi problemami   

Z dużymi problemami  

 

4) Jeśli uznałeś(aś) że wdrożenie przebiegło z problemami, jakie to były problemy? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Jakie warunki powodzenia wdrożenia instrumentu uważasz za najważniejsze (zaznacz 

krzyżykiem maksymalnie 3 warunki): 

Warunek Ocena 

Przygotowanie merytoryczne uczestników  

Przygotowanie techniczne uczestników  

Odpowiednie dokumentacja   

Silne tradycje współpracy między JST a NGO  

Występowanie odpowiednio przygotowanych partnerów po stronie NGO  

Uczestnictwo osób decyzyjnych w organizacji  

 

Inne: Jakie?................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................  
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6) Czy masz jakieś inne uwagi? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy! 

 


