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Anna Szachułowicz, Anna ElŜbieta Strzała 

Współpraca powiatów z podmiotami działającymi w sferze poŜytku 
publicznego 
Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę do 314 istniejących powiatów i uzyskał 

odpowiedź od 246 jednostek1 (tj. 78,3% ogółu powiatów w Polsce).  

Największy procent odpowiedzi uzyskano z województwa kujawsko-pomorskiego (100%), 

lubuskiego (91,7%) oraz wielkopolskiego (87,1%). Najmniejszy procent ankiet nadesłały 

urzędy z regionu śląskiego (64,7%), świętokrzyskiego (61,6%) oraz 

zachodniopomorskiego (61,1%). 

Mapa 1. Procent powiatów, które nadesłały informację o współpracy z sektorem 
pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
1 Departament PoŜytku Publicznego nie otrzymał odpowiedzi od wymienionych powiatów: Kłodzko, Milicz, 
Strzelin, Zgorzelec, Złotoryja, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Łuków, Parczew, Tomaszów 
Lubelski,  Sulęcin, Łęczyca, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, 
Kraków, Olkusz, Wadowice, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Łosice, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, 
Przysucha, śyrardów, Głubczyce, Krapkowice, Prudnik, Kolbuszowa, Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola,  
Grajewo, Kolno, Człuchów, Kwidzyn, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Myszków, Pszczyna, Racibórz,  
Rybnik, Bieruń, śywiec, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Pińczów, Starachowice, Działdowo, Ełk, 
Nowe Miasto Lubawskie, Pisz, Gniezno, Kępno, Koło, Ostrzeszów, Choszczno, Drawsko Pomorskie, 
Gryfice, Kamień Pomorski, Koszalin, Myślibórz, Pyrzyce. 
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Na podstawie otrzymanych ankiet moŜna powiedzieć, Ŝe w 2007 r. większość starostw 

powiatowych (81,3%) współpracowała finansowo i pozafinansowo z organizacjami 

pozarządowymi.  W ciągu ostatnich lat procent badanych instytucji, które stosowały obie 

formy współdziałania utrzymuje się na podobnym poziomie (80% w 2005 r.,  82,9% w 

2006 r. i 81,3% w 2007 r.). 

W 2007 r. wśród zbadanych powiatów 2,8% współdziałało z sektorem tylko finansowo, 

14,2% – tylko pozafinansowo, a 1,6% nie wykazało Ŝadnej współpracy. Największy 

procent urzędów, które współdziałały w sposób finansowy i pozafinansowy z sektorem 

pozarządowym znalazł się na terenie województwa pomorskiego (100%), warmińsko-

mazurskiego (93,3%) oraz wielkopolskiego (92,6%). Natomiast najmniejszy procent 

instytucji współpracujących w obu formach odnotowano w regionie lubuskim (54,5%) 

oraz świętokrzyskim (62,5%). 

Mapa 2. Procent powiatów, które współpracowały finansowo i pozafinansowo z 
sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zbadanych starostw powiatowych tylko na terenie 4 województw 100% urzędów 

nie współdziałało w jakikolwiek sposób z organizacjami pozarządowymi. Były to powiaty 
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z regionu świętokrzyskiego (87,5%), podkarpackiego (94,1%), kujawsko-pomorskiego 

(94,7%) oraz dolnośląskiego (95,3%). 

Mapa 3. Procent powiatów, które współpracowały w jakikolwiek sposób z sektorem 
pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

1. Współpraca finansowa 

Na współpracę finansową administracji publicznej z sektorem pozarządowym składa się 

zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku zastosowania zasad otwartego konkursu 

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

innych trybów.  

W 2007 r. 85% powiatów od których otrzymano ankiety, współpracowało finansowo z 

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

publicznych, badane instytucje otrzymały 5 539 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 4 181 umów (w tym 106 umów wieloletnich), 

a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 76 795 461,96 zł (w tym 791 791,57 zł ze 

środków UE). 
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Dla porównania, w 2006 r., biorąc pod uwagę wszystkie tryby zlecania realizacji zadań 

publicznych, badane instytucje otrzymały 7 914 ofert od organizacji pozarządowych,  

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 8 427 umów, a wysokość wydatkowanych 

środków wynosiła 74 008 728,33 zł.  

Wśród starostw powiatowych współpracujących finansowo z sektorem pozarządowym w 

2007 r. 187 instytucji (89,5% ogółu) zlecało zadania z wykorzystaniem otwartego 

konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

W tym trybie wpłynęło do badanych urzędów 4 551 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 3 253 umowy (w tym 28 umów wieloletnich), 

a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 20 422 395,20 zł. 

Jednocześnie wśród starostw powiatowych współpracujących finansowo z sektorem 

pozarządowym w 2007 r., 50,2% z nich (105 starostw) zlecało realizację zadań z 

zastosowaniem innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W innych trybach wpłynęło do 

badanych urzędów 988 ofert od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi 

podmiotami 928 umów (w tym 78 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych 

środków wyniosła 56 373 066,76 zł (w tym 791 791,57 zł ze środków UE). 

Według danych zebranych przez Ministerstwo Finansów na temat wydatków wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego, w 2007 r. 314 starostw powiatowych przekazało 

środki w wysokości 60 167 000,73 zł z paragrafu 281 (dotacja celowa z budŜetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom) oraz z 

paragrafu 282 (dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom)2. 

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

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe przez starostwa powiatowe wzrosła w odniesieniu do 

2005 r. o 2,8%, a w odniesieniu do 2006 r. wzrosła o 3,8%. Jednocześnie w 2007 r. 

zawarto z podmiotami sektora pozarządowego o 50,4% mniej umów niŜ w roku 

poprzednim. 
                                                 
2 Na podstawie informacji udostępnionych Departamentowi PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów. 
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Badane urzędy wydatkowały w 2007 r. więcej środków na podmioty sektora 

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

aŜ o 24,2%, a w odniesieniu do 2006 r. o 33,8%. Powiaty przekazały natomiast o 36% 

mniej pieniędzy w ramach procedury otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie niŜ w 2006 r. 

Ponadto, według danych z Ministerstwa Finansów, w obrębie wydatków powiatów z 

paragrafów 281 i 282, w 2007 r. moŜna zaobserwować wzrost wysokości wydanych 

środków na fundacje i stowarzyszenia w porównaniu do 2006 r. (o 17,9% więcej 

pieniędzy). 
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Tabela 1. Współpraca finansowa powiatów z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 r.3 

liczba
ofert 225 229 296 4 725 6 669 4 255 4 950 6 898 4 551

liczba
umów 213 200 229 3 042 6 157 3 024 3 255 6 357 3 253

wysoko ść
środków 13 494 446,07 9 874 094,60 8 771 251,40 15 814 584,66 22 013 599,96 11 651 143,80 29 309 030,73 31 887 694,56 20 422 395,20

liczba
ofert 226 258 1 134 758 1 360 1 016 988

liczba
umów 182 257 698 1 813 880 2 070 928

wysoko ść
środków 23 154 745,68 25 323 010,71 22 238 876,51 16 798 023,06 45 393 622 42 121 034 56 373 066,76 

liczba
ofert 451 487 5 859 7 427 6 310 7 914 5 539
liczba
umów 395 457 3 740 7 970 4 135 8 427 4 181

wysoko ść
środków 36 649 191,75 35 197 105,31 38 053 461,17 38 811 623,02 74 702 652,92 74 008 728,33 76 795 461,96
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Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
3 Porównanie współpracy finansowej powiatów z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 7, Tabele porównawcze dotyczące współpracy 
powiatów z podmiotami trzeciego sektora w latach 2005-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

Liczba ofert 

Do starostw powiatowych wpłynęło 296 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Najwięcej projektów otrzymały powiaty w województwie dolnośląskim 

(67), a najmniej w regionie małopolskim (6), podlaskim (7) oraz zachodniopomorskim (8).  

Mapa 4. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe powiatom w 

wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie powierzania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie zawarto 229 umów na sfinansowanie realizacji 

zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Najwięcej 

umów podpisano z powiatami w województwie warmińsko-mazurskim (35), dolnośląskim 

(34) oraz lubelskim (33). Natomiast najmniej umów odnotowano w regionie małopolskim 

(5) i podlaskim (7).  
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Wśród zawartych umów było 10 umów wieloletnich (3 przypadły na powiaty w 

województwie mazowieckim, po 2 odnotowano w regionie lubelskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim oraz 1 w województwie małopolskim). 

Mapa 5. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z powiatami w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie 
powierzania w 2007 r.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość przekazanych środków 

Wysokość środków przekazanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie 

powierzania organizacjom pozarządowymi, stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i wyznaniowym wyniosła 8 771 251,40 zł. 

Najwięcej pieniędzy otrzymały podmioty na terenie województwa zachodniopomorskiego 

(4 669 596,19 zł), a najmniej na terenie województwa pomorskiego (40 000,00 zł). 

                                                 
4 Liczba zawartych umów w województwie mazowieckim jest większa od złoŜonych ofert w wyniku 
zastosowania otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, poniewaŜ niektóre powiaty w województwie mazowieckim przeprowadziły procedury 
otwartego konkursu ofert na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób organizacjami podpisały umowy 
w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Mapa 6. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 

wyznaniowym przez powiaty w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 
formie powierzania w 2007 r. (w zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba otwartych konkursów ofert 

W 2007 r. starostwa powiatowe przeprowadziły łącznie 93 otwarte konkursy ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Najwięcej 

konkursów odbyło się na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego (po 12), a 

najmniej w regionie pomorskim (1) i lubuskim (2).  
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Mapa 7. Liczba otwartych konkursów ofert w formie powierzania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 
podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez powiaty w 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

• Wspieranie 

Liczba ofert 

W 2007 r. starostwa powiatowe otrzymały 4 255 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Najwięcej projektów otrzymały 

powiaty na obszarze województwa wielkopolskiego (1 058), zaś najmniej ofert wpłynęło 

do powiatów w regionie świętokrzyskim (30) i opolskim (48). 
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Mapa 8. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe powiatom w 

wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie wspierania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania zawarto 3 024 umowy na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i 

wyznaniowymi. Najwięcej umów podpisano w województwie wielkopolskim (738), a 

najmniej w regionie świętokrzyskim (25) i opolskim (32).  
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Mapa 9. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z powiatami w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 
formie wspierania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów było 18 umów wieloletnich.  Najwięcej z nich zawarto przez 

powiaty w województwie małopolskim (10).  
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Mapa 10. Liczba umów wieloletnich podpisanych przez organizacje pozarządowe 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 
wyznaniowe z powiatami w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 

formie wspierania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość przekazanych środków 

Wysokość środków przekazanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie 

wspierania organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i wyznaniowym wyniosła 11 651 143,80 zł. 

Najwięcej pieniędzy otrzymały podmioty od powiatów na terenie województwa 

wielkopolskiego (2 157 082,59 zł). Najmniej środków wydatkowały powiaty w regionie 

opolskim (109 050,00 zł). 
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Mapa 11. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 

wyznaniowym przez powiaty w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 
formie wspierania w 2007 r. (w zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba otwartych konkursów ofert  

Łącznie w 2007 r. powiaty przeprowadziły 442 otwarte konkursy ofert w rozumieniu 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania, w 

których uczestniczyły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe. Najwięcej konkursów odbyło się w 

powiatach na terenie województwa mazowieckiego (91), a najmniej w regionie 

świętokrzyskim (3) i opolskim (8).  
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Mapa 12. Liczba otwartych konkursów ofert w formie wspierania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 
podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez powiaty w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Współpraca finansowa powiatów z sektorem pozarządowym – otwarty konkurs ofert w 2007 r. 

liczba
ofert 290 6 296 4 181 74 4 255 4 551
liczba
umów 223 6 229 2 957 67 3 024 3 253
w tym umowy 
wieloletnie 8 2 10 9 9 18 28
wysoko ść
środków 7 881 011,40 890 240,00 8 771 251,40 10 392 063,68 1 259 080,12 11 651 143,80 20 422 395,20 
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Źródło: opracowanie własne. 
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b) Inne tryby zlecania zadań publicznych 

Ogółem, w 2007 r., w ramach zastosowania innych trybów na realizację zadań publicznych 

wpłynęło do badanych urzędów 988 ofert od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. 

Zawarto z tymi podmiotami 928 umów (w tym 78 umów wieloletnich), a wysokość 

wydatkowanych środków wyniosła 56 373 066,76 zł (w tym 791 791,57 zł ze środków 

UE). 

Liczba ofert 

Najwięcej spośród 988 projektów zgłoszono w województwie wielkopolskim (266) i 

pomorskim (130). Najmniej ofert wpłynęło w regionie opolskim (3) i świętokrzyskim (9). 

Mapa 13. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe powiatom w 

wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Najwięcej z 928 podpisanych umów zawarto z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i 
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wyznaniowymi w regionie wielkopolskim (214) i zachodniopomorskim (125)5. Najmniej 

umów odnotowano w województwie opolskim (9)6 i lubuskim.  

Mapa 14. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 
wyznaniowe z powiatami w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród zawartych umów było 78 umów wieloletnich. Najwięcej z nich zawarto na 

obszarze województwa dolnośląskiego i lubelskiego (po 10), zaś najmniej w regionie 

pomorskim i świętokrzyskim (po 1). 

                                                 
5 Liczba zawartych umów w województwie zachodniopomorskim jest większa od złoŜonych ofert w wyniku 
zastosowania innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre powiaty w tym regionie przeprowadziły procedury innych 
trybów na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz 
wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
6 Liczba zawartych umów w województwie opolskim jest większa od złoŜonych ofert w wyniku 
zastosowania innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre powiaty w tym regionie przeprowadziły procedury innych 
trybów na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz 
wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
7 Liczba zawartych umów w województwie dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim i 
świętokrzyskim jest większa od złoŜonych ofert w wyniku zastosowania innych trybów niŜ otwarty konkurs 
ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, poniewaŜ niektóre powiaty 
w tych regionach przeprowadziły procedury innych trybów na koniec 2006 r., a z wyłonionymi  w ten sposób 
organizacjami podpisały umowy w 2007 r. oraz wydatkowały środki z budŜetu na 2007 r. 
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Mapa 15. Liczba umów wieloletnich podpisanych przez organizacje pozarządowe 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z powiatami w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość wydatkowanych środków 

Przeciętnie powiaty wydały po 229 158,81 zł na organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe. Najwięcej 

środków wydatkowano w powiatach na terenie województwa śląskiego (7 033 892,00 zł), 

a najmniej w regionie lubuskim (75 000,00 zł). 

Wśród wydatkowanych środków znalazły się pieniądze ze środków Unii Europejskiej. 

Miało to miejsce w województwie podlaskim (479 791,57 zł) oraz dolnośląskim 

(312 000,00 zł). 
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Mapa 16. Wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe przez powiaty w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. (w zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3. Współpraca finansowa powiatów z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

liczba
ofert 290 4 181 4 471 6 74 80 4 551
liczba
umów 223 2 957 3 180 6 67 73 3 253
w tym umowy 
wieloletnie 8 9 17 2 9 11 28
wysokość
środków 7 881 011,40 10 392 063,68 18 273 075,08 890 240,00 1 259 080,12 2 149 320,12 20 422 395,20 
liczba
ofert 988
liczba
umów 928
w tym umowy 
wieloletnie 78
wysokość
środków 56 373 066,76 

w tym środki UE 791 791,57 
liczba
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liczba
umów
w tym umowy 
wieloletnie
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119

29 056 052,68

Starostwa powiatowe 
2007

Organizacje 
pozarządowe, w tym stowarzyszenia jst

O
tw

ar
ty

 k
on

ku
rs

of
er

t

88

In
ne

try
by

   
   

   
   

  

900

809

Ogółem organizacje 
pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia jst i 
podmioty ko ścielne i 

wyznaniowe
powierzanie wspieranie ogółem powierzanie wspieranie ogółem

Podmioty ko ścielne i wyznaniowe

27 317 014,08

791 791,57 

4 181

44 34

0,00 

O
gó

łe
m

 o
tw

ar
ty

 
ko

nk
ur

s 
i 

in
ne

 tr
yb

y 

5 539

106

76 795 461,96 
791 791,57  

Źródło: opracowanie własne. 
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Zrywanie bądź uniewaŜnianie umów 

Większość starostw powiatowych (179; 86,6%) nie zerwało w 2007 r. umów zawartych z 

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Łącznie zerwano 55 umów. Najwięcej takich 

przypadków odnotowano na terenie województwa wielkopolskiego (19). 

Mapa 17. Liczba zerwanych bądź uniewaŜnionych umów zawartych pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu 

terytorialnego i podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi a powiatami w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jako najczęstsze przyczyny zerwania umów urzędy podawały8: 

• rezygnację podmiotu z realizacji zadania– 76,7% wskazań,  

• brak wystarczającego poziomu finansowania projektu – 16,7%,  

• brak uzupełnienia przez organizację wymaganych dokumentów – 13,3%, 

• nie wywiązanie się z obowiązku złoŜenia sprawozdania z realizacji zadania we 

właściwym terminie – 10%, 

• trudności organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem terminu realizacji 

zadania – 10%. 

 

                                                 
8 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wskazać wszystkie przyczyny zerwanych i 
uniewaŜnionych umów. 
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Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane  

Ogółem, w 2007 r., jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane złoŜyły łącznie 472 

oferty w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzania i wspierania. Zawarto z 

nimi 305 umów (w tym 2 umowy wieloletnie) na łączną kwotę 1 652 046,26 zł. 

• Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez starostwa powiatowe 

Liczba ofert 

W 2007 r. jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez powiaty złoŜyły 207 

ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej projektów przypadło na 

województwo pomorskie (53), zachodniopomorskie (30) oraz warmińsko-mazurskie (27). 

Najmniej ofert otrzymały powiaty z regionu małopolskiego (2) oraz mazowieckiego i 

podkarpackiego (po 1). 

Mapa 18. Liczba ofert złoŜonych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez powiaty w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w 2007 

r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Ogółem zawarto z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez powiaty 122 umowy, 

w tym 1 umowę wieloletnią (w województwie warmińsko-mazurskim). Najwięcej umów 
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zawarto w regionie pomorskim (37) i warmińsko-mazurskim (25), zaś najmniej na terenie 

województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz 

zachodniopomorskiego (po 1). 

Mapa 19. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez powiaty w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w 2007 

r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość  przekazanych środków 

W 2007 r. wysokość środków przekazanych jednostkom podległym i nadzorowanym przez 

powiaty w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert wyniosła 1 290 680,41 zł. 

Przeciętnie przekazano im po 5 246,67 zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki 

podległe i nadzorowane przez powiaty w województwie warmińsko-mazurskim (1 047 

489,81 zł), zaś najmniej pieniędzy przekazano w regionie dolnośląskim (2 000,00 zł), 

lubelskim (3 100,00 zł) oraz podkarpackim (5 000,00 zł). 
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Mapa 20. Wysokość środków przekazanych jednostkom organizacyjnym podległym i 
nadzorowanym przez powiaty w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w 

2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

• Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane pozostałe 

Liczba ofert 

W 2007 r. pozostałe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane złoŜyły do powiatów 

265 ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej projektów przypadło na 

województwo wielkopolskie (88) oraz małopolskie (46). Najmniej ofert odnotowano w 

regionie łódzkim (1), warmińsko-mazurskim (2) oraz lubuskim i pomorskim (po 3). 
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Mapa 21. Liczba ofert złoŜonych powiatom przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane pozostałe w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba umów 

Ogółem zawarto z pozostałymi jednostkami podległymi i nadzorowanymi 183 umowy, w 

tym 1 umowę wieloletnią (w regionie wielkopolskim). Najwięcej umów zawarto na 

obszarze województwa wielkopolskiego (40) i podkarpackiego (31), zaś najmniej 

podpisano w regionie łódzkim (1), warmińsko-mazurskim (2) oraz lubuskim i pomorskim 

(po 3). 
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Mapa 21. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane pozostałe z powiatami w wyniku zastosowania otwartego konkursu 

ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wysokość przekazanych środków 

W 2007 r. wysokość środków przekazanych pozostałym jednostkom podległym i 

nadzorowanym w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert wyniosła 361 365,85 zł. 

Przeciętnie przekazano im po 1 468,97 zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki 

podległe i nadzorowane pozostałe w województwie wielkopolskim (107 762,06 zł), zaś 

najmniej pieniędzy przekazano w regionie warmińsko-mazurskim (3 487,00 zł), łódzkim 

(4 000,00 zł) oraz lubuskim (6 000,00 zł).  
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Mapa 23. Wysokość środków przekazanych przez powiaty jednostkom 
organizacyjnym podległym i nadzorowanym pozostałym w wyniku zastosowania 

otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Współpraca finansowa powiatów z sektorem pozarządowym w 2007 r.          
–  jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

liczba ofert liczba umów
liczba umów 
wieloletnich

wysoko ść środków

Powierzanie 14 11 1 1 005 085

Wspieranie 193 111 0 285 595,41

Ogółem 207 122 1 1 290 680,41

Powierzanie 6 4 0 32 100

Wspieranie 259 179 1 329 265,85

Ogółem 265 183 1 361 365,85

Powierzanie 20 15 1 1 037 185

Wspieranie 452 290 1 614 861,26

Ogółem 472 305 2 1 652 046,26
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Sfery poŜytku publicznego, w których starostwa powiatowe najczęściej zlecały 
realizację zadań publicznych  

W 2007 r. starostwa powiatowe najczęściej zlecały zadania w następujących sferach 

poŜytku publicznego9: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 79,9% wskazań, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 64,6%, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 54,1%, 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 46,4%, 

• ochrona i promocja zdrowia – 38,8%, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 35,4%, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 31,1%, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 22,5%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 

14,8%, 

• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 14,4%, 

• ratownictwo i ochrona ludności – 12%. 

Tabela 5. Sfery poŜytku publicznego, w których powiaty najczęściej zlecały realizację 
zadań publicznych w latach 2005-2007 r.10 

Starostwa powiatowe - procent 
wskazań Sfery po Ŝytku publicznego 

2005 2006 2007 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 56,9% 78,6% 79,9% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  44,5% 65,1% 64,6% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 38,3% 50,7% 54,1% 

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

34,9% 44,7% 46,4% 

ochrona i promocja zdrowia 26,3% 36,3% 38,8% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 17,7% 34% 35,4% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie  17,2% 32,1% 31,1% 

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

13,9% 21,4% 22,5% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  

3,8% 0% 14,8% 

                                                 
9 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wskazać wszystkie sfery poŜytku publicznego, w 
których zlecały zadania. 
10 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły w 2005 r. wskazać trzy a w latach 2006-2007 
wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały realizację zadań. 
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

0% 0% 14,4% 

ratownictwo i ochrona ludności 0% 0% 12% 

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

0% 0% 10% 

 Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać roŜne formy. Dla potrzeb tego opracowania zadano powiatom pytania 

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

wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, nie objętych katalogiem ustawy. 

2.1 Ustawowe formy współpracy pozafinansowej11 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości 

W 2007 r. 3 starostwa powiatowe przekazały organizacjom poŜytku publicznego prawa 

do uŜytkowania na szczególnych warunkach 3 nieruchomości będących własnością 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Po 1 nieruchomości uzyskały 

organizacje od badanych instytucji w województwie lubelskim, mazowieckim oraz 

opolskim. 

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

W 2007 r. większość starostw powiatowych (135, 54,9% ogółu) prowadziło łącznie 244 

zespoły doradcze i inicjatywne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego.  

Najczęściej wskazywano, Ŝe były to Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Sportu, 

Rady Zatrudnienia, Rady Organizacji Pozarządowych oraz Zespoły Doradcze ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

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

Rok Liczba urz ędów Liczba zespołów  
2005 112 212 
2006 133 238 
2007 135 246 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
11 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej powiatów z sektorem pozarządowym w latach 
2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 6, Tabele porównawcze dotyczące współpracy powiatów z podmiotami 
trzeciego sektora w latach 2005-2007. 
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Mapa 24. Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli powiatów w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

W 2007 r. 175 starostw powiatowych (71,1% ogółu) konsultowało projekty aktów 

normatywnych oraz dokumentów strategicznych i programowych z przedstawicielami 

sektora pozarządowego. Łącznie poddano konsultacjom 551 projektów. Najwięcej 

dokumentów przekazano do zaopiniowania w województwie opolskim (116) i 

podkarpackim (58). Najmniej projektów odnotowano w regionie śląskim (10) oraz 

świętokrzyskim (12).  

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

Rok Liczba urz ędów Liczba dokumentów  

2005 143 300 

2006 153 392 

2007 175 551 

Źródło: opracowanie własne. 
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Mapa 25. Liczba projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych 
skonsultowanych przez powiaty z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

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

powiatowe udostępniały projekty dokumentów12:  

• udostępniając do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego – 70,9% wskazań, 

• umieszczając na stronie internetowej starostwa powiatowego – 56%, 

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 53,1%, 

• umieszczając dokument w BIP – 47,4%, 

• wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 41,7%, 

• organizując konferencję konsultacyjną – 32%. 

Większość starostw powiatowych (122; 69,7%) udokumentowała konsultacje społeczne w 

postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu.  

 

 

 

                                                 
12 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty  mogły wskazać wszystkie formy i sposoby 
prowadzenia konsultacji. 
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Wykres 1. Formy i sposoby udostępnienia projektów aktów prawnych w ramach 
konsultacji społecznych przez powiaty w 2007 r. 

70,9%
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do wgl ądu w siedzibie urz ędu
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poczta tradycyjna i elektroniczna

konferencja konsultacyjna

 
Źródło: opracowanie własne. 

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

latach 2006-200713 

Starostwa powiatowe 
- procent wskaza ń Formy i sposoby udost ępniania 

projektów aktów prawnych 
2006 2007 

do wglądu w siedzibie starostwa 
powiatowego 62,1% 70,9% 
strona internetowa 42,5% 56% 
spotkanie robocze z interseriuszami 58,8% 53,1% 
BIP 34,6% 47,4% 
poczta tradycyjna i elektroniczna 25,5% 41,7% 
konferencja konsultacyjna 18,3% 32% 

Źródło: opracowanie własne. 

d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

W 2007 r. 205 starostw powiatowych (83,3%) prowadziło współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami 

kościelnymi i wyznaniowymi w formie wzajemnego informowania się o planowanych 

kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Taka 

forma współpracy była prowadzona przez powiaty na terenie wszystkich województw, a w 

przypadku powiatów na obszarze województwa lubelskiego i podlaskiego współpracę 

                                                 
13 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wskazać wszystkie formy i sposoby 
prowadzenia konsultacji. 
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podjęło 100% urzędów. Natomiast najmniejszy procent badanych instytucji deklarujących 

tę formę współpracy odnotowano w regionie lubuskim (63,6%), dolnośląskim (71,4%) 

oraz łódzkim (72,2%). 

2.2. Inne pozafinansowe formy współpracy 

W 2007 r. 218 starostw powiatowych (88,6%) wykazało funkcjonowanie innych form 

współpracy pozafinansowej. Wśród nich naleŜy wymienić14: 

••••    informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych np. z funduszy UE – 85,3% wskazań, 

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

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 83,5%,  

••••    współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych 

przedsięwzięć, np. konferencje, szkolenia, warsztaty – 74,3%, 

••••    pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 

Internecie – 54,1%, 

••••    konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa – 51,8%, 

••••    pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych – 47,7%, 

••••    uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

urzędu – 46,8%, 

••••    współpracę w zakresie opiniowania przedstawianych ofert – 41,7%, 

••••    promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze 

– 40,8%, 

••••    tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych – 29,4%, 

••••    patronat członków kierownictwa powiatu nad działaniami organizacji pozarządowych 

– 28,4%, 

••••    współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 25,7%, 

••••    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 25,2%. 

                                                 
14 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wskazać wszystkie funkcjonujące inne 
pozafinansowe formy współpracy. 
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Tabela 9. Inne pozafinansowe formy współpracy powiatów z sektorem 
pozarządowym w latach 2005-200715 

Starostwa powiatowe                             
- procent wskaza ń Inne pozafinansowe formy współpracy 

2005 2006 2007 

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

58,5% 79% 85,3% 

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

87,3% 83,2% 83,5% 

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

49,6% 75,6% 74,3% 

pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w 
prasie lokalnej i Internecie  

18,6% 53,8% 54,1% 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  8,9% 63,4% 51,8% 

pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 17,8% 50,4% 47,7% 

uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów urzędu 

12,3% 50,8% 46,8% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 12,3% 40,3% 41,7% 

promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów 
działających w tym obszarze  

8,5% 41,2% 40,8% 

tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych 7,2% 39,9% 29,4% 

patronat członków kierownictwa powiatu nad działaniami 
organizacji pozarządowych 

0% 0% 28,4% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  4,2% 29,4% 25,7% 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  

0% 35,7% 25,2% 

współudział organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu 
urzędu w zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji 

0% 0% 13,3% 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Program współpracy 

W 2007 r. program współpracy posiadało 227 starostw powiatowych, co stanowiło 92,3% 

ogółu tych instytucji. Największy procent urzędów, które wykazały funkcjonowanie tego 

dokumentu, przypadł na województwo podlaskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie (po 

100%). Natomiast najmniej programów współpracy działało w regionie świętokrzyskim 

(75%). 

                                                 
15 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły w 2005 r. wskazać trzy a w latach 2006-2007 
wszystkie funkcjonujące inne niŜ wymienione w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie pozafinansowe formy współpracy. 
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Mapa 26. Procent powiatów, które posiadały roczny program współpracy z sektorem 
pozarządowym w 2007 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

a) Przyczyny braku programu współpracy w powiatach 

Powiaty, które nie uchwaliły rocznego programu współpracy, podawały wśród przyczyn 

nie funkcjonowania tego dokumentu m.in.16: 

• dokument nie został uchwalony przez Radę Powiatu – 58,8% wskazań, 

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

ustaw – 35,3%  

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

doraźnie – 23,5%, 

• brak środków finansowych – 17,6%, 

• brak potrzeby opracowania i funkcjonowania programu – 11,8%. 

 

 

                                                 
16 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wybrać więcej niŜ jedną odpowiedź. 
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Wykres 2. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
powiatach w 2007 r. 

58,8%
35,3%

23,5%

17,6%

11,8%nie zaistniała potrzeba opracowania programu

brak środków finansowych

zbyt mały zakres współpracy z oraganizacjami
pozarz ądowymi

zadania publiczne s ą realizowane przez zakup usług na
zasadach przepisów innych ustaw

dokument nie został uchwalony przez Rad ę Powiatu

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 10. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
powiatach w latach 2006-200717 

Starostwa powiatowe 
Powody braku programu współpracy 

2006 2007 

dokument nie został uchwalony przez Radę 
Powiatu 

71,4% 58,8% 

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

20% 35,3% 

zbyt mały zakres współpracy z organizacjami, 
która jest realizowana doraźnie 

22,9% 23,5% 

brak środków finansowych 0% 17,6% 

brak potrzeby opracowania i funkcjonowania 
programu 22,9% 11,8% 

Źródło: opracowanie własne. 

b) Informacje zawarte w programie współpracy 

Wśród powiatów, które uchwaliły roczny program współpracy, większość (223; 97,4%) 

stworzyło dokument jednoroczny. Programy wieloletnie odnotowano w województwie 

mazowieckim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. 

Wśród powiatów, które uchwaliły roczny program współpracy, 134 instytucje (58,5%) 

zaprosiło do prac nad stworzeniem programu przedstawicieli sektora 

pozarządowego. Największy procent zbadanych powiatów znalazł się w województwie 

pomorskim i świętokrzyskim (po 8,3%) oraz warmińsko-mazurskim (78,6%). Natomiast 

                                                 
17 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ  powiaty mogły wskazać wszystkie powody nie funkcjonowania 
programu współpracy. 
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najmniejszy procent instytucji, przygotowujących dokument z organizacjami, odnotowano 

w regionie opolskim (28,6%), śląskim (36,4%) oraz dolnośląskim (45%). 

Roczny program współpracy poddano konsultacjom z trzecim sektorem w 173 

badanych instytucjach, co stanowi (75,5%) ogółu tych jednostek. Największy udział 

powiatów, które przeprowadziły konsultacje, odnotowano na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego (94,4%), pomorskiego (91,7%) oraz mazowieckiego (89,3%). 

Natomiast najmniej urzędów znalazło się w regionie podkarpackim (53,3%) oraz opolskim 

(57,1%). 

Program współpracy został udostępniony przed uchwaleniem interesariuszom 

(stakeholders) w 142 badanych jednostkach (62%). Największy procent powiatów, które 

kontaktowały się z interesariuszami, odnotowano na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego (po 83,3%). Natomiast najmniej 

urzędów, które udostępniły dokument wszystkim zainteresowanym stronom, znalazło się 

w regionie podkarpackim (33,3%), małopolskim (36,4%) oraz lubuskim (40%). 

Konsultacje programu zostały udokumentowane w postaci sprawozdania z ich trybu, 

przebiegu i rezultatu w 99 starostwach powiatowych (43,2%). Najwięcej powiatów, które 

sporządziły raport z konsultacji społecznych, wystąpiło na terenie województwa 

pomorskiego (75%), kujawsko-pomorskiego (66,7%) oraz warmińsko-mazurskiego 

(64,3%). Natomiast najmniej powiatów, które udokumentowały konsultacje społeczne, 

odnotowano w regionie podkarpackim (6,7%), lubelskim (18,2%) oraz 

zachodniopomorskim (20%). 

W programie 156 powiatów (68,1%) wskazano komórki organizacyjne, do kompetencji 

których naleŜy współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. 

Najwięcej takich wydziałów odnotowano na terenie województwa świętokrzyskiego 

(100%), pomorskiego (83,3%) oraz lubuskiego (80%). Najmniej powiatów wskazało dział 

odpowiedzialny za współpracę w regionie dolnośląskim i zachodniopomorskim (po 40%), 

oraz śląskim (45,5%).  

W 136 badanych jednostkach (59,4%), zostały uwzględnione w programie współpracy 

zasady jego monitoringu oraz forma sprawozdania z jego realizacji. Najwięcej 

powiatów, które umieściły tę informację w dokumencie, odnotowano w regionie 

podlaskim (83,3%), kujawsko-pomorskim (77,8%) oraz mazowieckim (71,4%). Najmniej 

urzędów określiło zasady monitoringu programu w województwie dolnośląskim i 

podkarpackim (po 40%) oraz pomorskim (41,7%). 
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W opisywanym dokumencie 176 powiatów (76,9%) określiło zadania będące 

priorytetowymi ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności 

zamieszkującej obszar danego powiatu. Największy procent badanych urzędów 

zamieściły tę informację w województwie opolskim (100%) oraz kujawsko-pomorskim 

(88,9%). Najmniejszy procent powiatów określił zadania priorytetowe w regionie śląskim 

(63,6%) oraz podkarpackim (66,7%). 

Ponadto w ramach badania zapytano powiaty, czy w uchwalonym przez nie rocznym 

programie współpracy z sektorem pozarządowym wymienia się cztery formy współpracy, 

wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W 

217 powiatach wymieniono zlecanie sektorowi pozarządowemu realizacji zadań 

publicznych, co stanowiło 94,8% ogółu tych instytucji. Największy procent jednostek 

zamieścił tę informację w regionie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, 

małopolskim, podlaskim oraz zachodniopomorskim (po 100%). Natomiast najmniej 

urzędów wymieniło zlecanie zadań publicznych w województwie świętokrzyskim (83,3%), 

opolskim (85,7%) oraz podkarpackim (86,7%).  

W 214 powiatach wskazano w dokumencie wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, co 

stanowiło 93,4% ogółu zbadanych instytucji. Największy procent jednostek zamieścił tę 

informację w województwie lubelskim, małopolskim, opolskim oraz zachodniopomorskim 

(po 100%). Natomiast najmniejszy procent urzędów, które wpisały w programie wzajemne 

informowanie się o planowanych działaniach, wystąpił w regionie pomorskim i 

świętokrzyskim (po 83,3%) oraz podkarpackim (86,7%). 

W 183 powiatach zamieszczono w dokumencie deklarację konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego i podmiotami 

kościelnymi i wyznaniowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, co 

stanowiło 79,9% ogółu powiatów. Największy procent jednostek zamieścił tę informację w 

województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim (po 92,9%) oraz lubelskim i śląskim 

(po 90,9%). Natomiast najmniejszy procent urzędów, które wpisały w programie 

konsultowanie projektów aktów prawnych, wystąpił w regionie dolnośląskim i 

podkarpackim (po 60%). 

Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu 

terytorialnego, podmiotów kościelnych i wyznaniowych oraz przedstawicieli powiatów 
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miało miejsce w 173 badanych instytucjach (75,5%). Największy procent urzędów 

zamieścił tę informację w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim (po 100%) oraz 

zachodniopomorskim (90%). Natomiast najmniejszy procent powiatów, które wpisały w 

programie zespoły doradcze i inicjatywne, wystąpił w regionie mazowieckim i 

podkarpackim (60%). 

Biorąc pod uwagę wszystkie 12 aspektów charakteryzujących program współpracy, 

starostwa powiatowe zamieściły w tym dokumencie średnio 7 z nich, a co najmniej połowa 

tych instytucji nie mniej niŜ 8. Dominująca liczba zbadanych jednostek (41) wpisała w 

rocznym programie 10 badanych informacji, co stanowiło 16,7% ogółu. 

Ponadto dla czterech form współpracy, wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, w uchwalonych przez zbadane instytucje rocznych 

programach współpracy dominująca liczba powiatów (148) wymieniła wszystkie 4 

sposoby współdziałania, co stanowiło 60,2% ogółu. Przeciętnie jednostki wpisały po 3 

ustawowe formy współpracy, a co najmniej połowa z nich nie mniej niŜ 4. 

c) Inne informacje zawarte w programie współpracy 

Poza tym starostwa powiatowe poproszono o wskazanie innych niŜ w ankiecie informacji, 

które zostały zamieszczone w rocznym programie współpracy. Najczęściej wymieniano: 

• bieŜące poradnictwo i pomoc w organizowaniu szkoleń mających na celu zwiększenie 

profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych, 

• doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom w 

przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków aplikacyjnych,  

• działalność promocyjną i informacyjną dotycząca działań organizacji poprzez serwis 

internetowy, stronę BIP, media lokalne oraz tworzenie dobrego wizerunku NGO’s, 

• organizowanie szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu podniesienia 

sprawności funkcjonowania organizacji, 

• udostępnienie lokali komunalnych na preferencyjnych warunkach, obiektów 

sportowych, sprzętu, środków transportu na działalność statutową,  

• współpraca i pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, głównie z 

funduszy strukturalnych UE  

• wzajemne współdziałanie w celu lepszego rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej i 

wspólnego planowania działań słuŜących ich zaspokojeniu. 
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4. Kwestie problemowe we współpracy powiatów z sektorem pozarządowym 

W 2007 r. 26 starostw powiatowych (10,6%) wskazało na istnienie kwestii problemowych 

we współpracy z sektorem pozarządowym. Podnoszone przez badane instytucje problemy 

dotyczyły przede wszystkim: 

• braku doświadczenia organizacji pozarządowych w przygotowywaniu ofert oraz 

sporządzaniu sprawozdań, 

• braku moŜliwości uzyskania / przydzielenia niewielkiej dotacji bez konkursu ofert, 

• niejasności w interpretacji zapisów ustawy, 

• niewystarczająca wiedza przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat 

obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obszarów działalności tych 

podmiotów, 

• problemy z finansowaniem sportu kwalifikowanego. 

5. Wolontariat 

W 2007 r. 87 starostw powiatowych (35,4%) korzystało ze świadczeń wolontariuszy. 

Badane instytucja zawarły 741 porozumień z wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni 

i 545 porozumień na okres poniŜej 30 dni. Najwięcej porozumień zawarto w powiatach na 

terenie województwa pomorskiego (181), wielkopolskiego (176) oraz mazowieckiego 

(168). Natomiast najmniej wolontariuszy funkcjonowało w powiatach z regionu 

zachodniopomorskiego (18) oraz małopolskiego (19). Wolontariusze reprezentowali 

głównie grupy wiekowe od 19 do 25 roku Ŝycia (64,4%) i od 26 do 35 roku Ŝycia (51,7%) 

oraz legitymowali się wykształceniem średnim i policealnym (70,9%) oraz wyŜszym 

(68,6%)18. 

Tabela 11. Porozumienia zawarte z wolontariuszami przez powiaty 
w latach 2005-2007 

Rok Liczba porozumie ń 
poni Ŝej 30 dni 

Liczba porozumie ń na 
co najmniej 30 dni 

Liczba porozumie ń 
ogółem 

2005 385 262 647 
2006 230 1 009 1 239 
2007 545 741 1 286 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
18 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ powiaty mogły wskazać wszystkie przedziały wiekowe oraz 
poziomy wykształcenia wolontariuszy wykonujących u nich świadczenia. 
 



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

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

42

Mapa 27, Liczba porozumień z wolontariuszami ogółem w powiatach w 2007 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie 

podkarpackie

podlaskie

pomorskie 

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie

181 

116 
18 

42 

46 
168 

176 

56 

54 

52 

111 

30 

91 

51 

19 
75 


