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Współpraca urzędów marszałkowskich z podmiotami działającymi w 

sferze poŜytku publicznego 

Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę do 16 urzędów marszałkowskich. 

Uzyskano odpowiedź od 15 jednostek.1  

W ciągu ostatnich czterech lat2 urzędy marszałkowskie stosowały obie formy współpracy, 

tzn. współdziałały finansowo oraz pozafinansowo z podmiotami sektora pozarządowego. 

W 2007 r. sytuacja nie zmieniła się – wszystkie badane instytucje współpracowały 

finansowo i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi.  

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. wszystkie urzędy marszałkowskie współpracowały finansowo z podmiotami 

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

badane instytucje otrzymały 14 231 ofert od organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 7 234 umowy (w tym 13 umów wieloletnich), 

a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 105 216 660,92 zł (w tym 2 838 574,34 ze 

środków UE).  

Dla porównania w 2006 r. wszystkie urzędy marszałkowskie bez względu na tryb zlecania 

realizacji zadań publicznych otrzymały 14 117 ofert od organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 7 360 umów, a wysokość wydatkowanych 

środków wyniosła 102 776 546,49 zł. 

Wśród urzędów marszałkowskich współpracujących finansowo z sektorem pozarządowym 

w 2007 r., wszystkie zlecały zadania z wykorzystaniem otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W tym trybie 

wpłynęło do badanych urzędów 13 156 ofert od organizacji pozarządowych oraz 
                                                 
1 Departament PoŜytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie otrzymał odpowiedzi od 
Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. 
2 W latach 2005-2006 uzyskano odpowiedzi od wszystkich urzędów marszałkowskich. 
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stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 6 610 umów (w tym 1 umowa wieloletnia), a 

wysokość wydatkowanych środków wyniosła 90 901 046,45 zł. 

Jednocześnie wśród urzędów marszałkowskich współpracujących finansowo z sektorem 

pozarządowym w 2007 r., większość z nich (10, 66,7%) zlecały realizację zadań z 

zastosowaniem innych trybów niŜ otwarty konkurs w rozumieniu ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie. W innych trybach wpłynęło do badanych instytucji 

1 075 ofert od organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu 

terytorialnego i podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 624 

umowy (w tym 12 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 

14 315 614,47 zł (w tym 2 838 574,34 zł ze środków UE).  

 

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

organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i 

podmioty kościelne i wyznaniowe przez urzędy marszałkowskie zmalała w odniesieniu do 

2005 r. o 17,81%, a w odniesieniu do 2006 r. nieznacznie wzrosła (o 2,37%). W 2007 r. 

liczba zawartych umów z podmiotami sektora pozarządowego utrzymała się na poziomie z 

roku poprzedniego. Dane za 2007 r. dowodzą, Ŝe zaobserwowana w 2006 r. ogólna 

tendencja spadkowa była chwilowa. Jednak wzrost wysokości wydatkowanych środków 

jest nieznaczny. 

Ponadto w 2007 r. urzędy marszałkowskie przekazały prawie identyczną sumę pieniędzy 

(o 0,83% więcej) w ramach procedury otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W ramach innych trybów 

wydatkowano w odniesieniu do 2006 r. o 13,36% więcej pieniędzy.  
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Tabela 1. Współpraca finansowa urzędów marszałkowskich z sektorem pozarządowym w 2005 - 2007 r.3 

 

liczba
ofert 421 64 245 10 408 13 109 12 911 10 829 13 173 13 156
liczba
umów 185 63 129 5 353 6 816 6 481 5 538 6 879 6 610

wysoko ść
środków 9 608 847,16 7 380 355,92 8 100 469,62 64 631 154,97 82 768 112,67 82 800 576,83 74 240 002,13 90 148 468,59 90 901 046,45 
liczba
ofert 192 106 829 838 1 021 944 1 075
liczba
umów 145 62 339 419 484 481 624

wysoko ść
środków 2 068 705,56 853 929,33 51 709 897,15 11 774 148,57 53 778 602,71 12 628 077,90 14 315 614,47 

liczba
ofert 613 170 11 237 13 947 11 850 14 117 14 231
liczba
umów 330 125 5 692 7 235 6 022 7 360 7 234

wysoko ść
środków 11 677 552,72 8 234 285,25 116 341 052,12 94 542 261,24 128 018 604,84 102 776 546,49 105 216 660,92 

Wspieranie

20062007 2005

Ogółem powierzanie i wspieranie

2007 2005 2006 2007

O
tw

ar
ty

 k
on

ku
rs

of
er

t
In

ne
tr

yb
y 

   
   

   
   

 
O

gó
łe

m
 o

tw
ar

ty
 

ko
nk

ur
s 

i i
nn

e 
tr

yb
y 

Powierzanie

Urzędy 
marszałkowskie

2005-2007 2005 2006

 

Źródło: opracowanie własne

                                                 
3 Porównanie współpracy finansowej urzędów marszałkowskich z sektorem pozarządowym w latach 2004-2007 znajduje się w Aneksie nr 5, Tabele porównawcze 
dotyczące współpracy urzędów marszałkowskich z podmiotami trzeciego sektora w latach 2004-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

Liczba ofert 
W 2007 r. urzędy marszałkowskie w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie 

powierzania otrzymały 245 ofert od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. 

Mapa 1.  Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe urzędom 

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

 
Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

W 2007 r. urzędy marszałkowskie w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w formie 

powierzania zawarły 129 umów z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. 
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Najwięcej umów podpisał Podkarpacki Urząd Marszałkowski (106), a najmniej Śląski 

Urząd Marszałkowski oraz Opolski Urząd Marszałkowski (po 1). 

Mapa 2 Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia       
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe z urzędami 

marszałkowskimi w  wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzania 
w 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość przekazanych środków 

Wysokość środków przekazanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 

formie powierzania organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i wyznaniowym przez urzędy marszałkowskie 

wyniosła 8 100 469, 62 zł. 

Najwięcej środków otrzymały organizacje pozarządowe od Wielkopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego (5 538 000,00 zł)4 oraz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 

(1 836 734,00 zł). Natomiast najmniej pieniędzy wydatkował Opolski Urząd 

Marszałkowski (19 618,00 zł). 

                                                 
4 W województwie wielkopolskim urząd marszałkowski przeprowadził procedury otwartego konkursu ofert 
na koniec 2006 r., z wyłonionymi w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 2006 r. , a środki 
wydatkował z budŜetu na 2007 r. 

 

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

5

0 

5 

11 

0 

b.d.

0 

0

1
106

0 

1 0 

0

0 

0 



Anna ElŜbieta Strzała, Magdalena Babińska, Magdalena Pawlik; Departament PoŜytku Publicznego, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

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

6

Mapa 3. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 

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

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba konkursów 

W 2007 r. urzędy marszałkowskie przeprowadziły 41 otwartych konkursów ofert na 

sfinansowanie zadań publicznych, w których wzięły udział organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i 

wyznaniowe.   

Najwięcej konkursów ogłosił Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski (26), a najmniej 

Śląski Urząd Marszałkowski oraz Opolski Urząd Marszałkowski (po 2). 
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Mapa 4. Liczba otwartych konkursów ofert w formie powierzania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez urzędy 
marszałkowskie w 2007 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

• Wspieranie 

Liczba ofert 

W 2007 r. urzędy marszałkowskie otrzymały 12 911 ofert od organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych, w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych. 

Najwięcej wniosków wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego (2 072) a 

najmniej do Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (165). 
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Mapa 5. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe urzędom 

marszałkowskim w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie 
wspierania w 2007 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto 6 481 umów (w tym 1 

umowę wieloletnią z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim) na dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. 

Najwięcej umów zawarto z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim (1 121), a najmniej z 

Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim (97). 
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Mapa 6. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z urzędami marszałkowskimi 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 

formie wspierania organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i wyznaniowym wyniosła 82 800 576,83 zł. 

Największe środki zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski (19 067 

873,17 zł) i  Śląski Urząd Marszałkowski  (12 165 240,80 zł). Najmniej pieniędzy 

wydatkowano w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim (3 233,75 zł). 
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Mapa 7. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 

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

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Liczba konkursów 

W 2007 r. urzędy marszałkowskie przeprowadziły 299 otwartych konkursów ofert na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych, w których wzięły udział organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne 

i wyznaniowe. Najwięcej konkursów zainicjowano w Wielkopolskim Urzędzie 

Marszałkowskim (55), a najmniej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim 

(2). 
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Mapa 8. Liczba otwartych konkursów ofert w formie wspierania z udziałem 
organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych przeprowadzonych przez urzędy 
marszałkowskie w 2007 r. 

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

liczba
ofert 226 19 245 12 147 764 12 911 13 156
liczba
umów 127 2 129 6 036 445 6 481 6 610
w tym umowy 
wieloletnie 0 0 0 1 0 1 1
wysoko ść
środków 8 019 689,34 80 780,28 8 100 469,62 74 929 279,96 7 871 296,87 82 800 576,83 90 901 046,45 

podmioty 
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wyznaniowe

wspieranie
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Urzędy 
marszałkowskie 

2007
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Ogółem 

powierzanie
i wspieranie

organizacje 
pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia jst

podmioty 
kościelne i 

wyznaniowe

powierzanie
ogółem

organizacje 
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Źródło: opracowanie własne
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b) Inne tryby zlecania zadań publicznych 

W 2007 r. w innych trybach wpłynęło do urzędów marszałkowskich 1 075 ofert od 

organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 624 umowy (w tym 

12 umów wieloletnich), a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 14 315 614,47 zł 

(w tym 2 838 574,34 zł ze środków UE).  

Liczba ofert 

Najwięcej projektów zgłoszono do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (354), a 

najmniej do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego (24). 

Mapa 9. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządowych i podmioty kościelne i wyznaniowe urzędom 

marszałkowskim w wyniku zastosowania innych trybów w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Najwięcej umów podpisano w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim (196), a najmniej w 

Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim (18). 
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Wśród zawartych umów odnotowano 12 umów wieloletnich (5 w Małopolskim Urzędzie 

Marszałkowskim, 4 w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim i 3 w Lubelskim 

Urzędzie Marszałkowskim).  

Mapa 10. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządowych i podmioty kościelne i wyznaniowe z 

urzędami marszałkowskimi w wyniku zastosowania innych trybów w 2007r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość wydatkowanych środków 

Najwięcej środków wydatkowano w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim 

(6 063 498,00 zł), a najmniej w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim (191 000,00 zł). 

Wśród wydatkowanych środków znalazły się pieniądze ze środków Unii Europejskiej. 

Miało to miejsce w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim (2 552 759,40 zł) oraz 

Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim (285 814,94 zł). 
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Mapa 11. Wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe przez urzędy marszałkowskie w wyniku rozstrzygnięcia innych trybów 
w 2007 r. (w zł) 

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

liczba
ofert 226 12 147 12 373 19 764 783 13 156
liczba
umów 127 6 036 6 163 2 445 447 6 610
w tym umowy 
wieloletnie 0 1 1 0 0 0 1
wysokość
środków 8 019 689,34 74 929 279,96 82 948 969,30 80 780,28 7 871 296,87 7 952 077,15 90 901 046,45 

liczba
ofert 1 075
liczba
umów 624
w tym umowy 
wieloletnie 12
wysokość
środków 14 315 614,47 

w tym środki UE 2 838 574,34 
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w tym umowy 
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Źródło: opracowanie własne.
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Zrywanie bądź uniewaŜnianie umów 

Większość urzędów marszałkowskich (11; 73,3%) zerwało w 2007 r. umowy zawarte z 

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Łącznie zerwano 107 umów. Najwięcej 

przypadło na Lubelski Urząd Marszałkowski (23), a najmniej na Podlaski Urząd 

Marszałkowski i Świętokrzyski Urząd Marszałkowski (po 1). 

Mapa 12. Liczba zerwanych bądź uniewaŜnionych umów zawartych pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządowych i 
podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi a urzędami marszałkowskimi w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Jako najczęstsze przyczyny zerwania umów urzędy podawały5: 

• rezygnację podmiotu z realizacji zadania – 90,9% wskazań,  

• trudności organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem terminu realizacji 

zadania – 36,4%, 

• brak wystarczającego poziomu finansowania projektu – 18,2%,  

• niewywiązanie się z obowiązku złoŜenia sprawozdania z realizacji zadania we 

właściwym terminie – 18,2%. 
                                                 
5 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie zaistniałe 
przyczyny uniewaŜnienia bądź zerwania umów zawartych z podmiotami sektora pozarządowego. 
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Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane 

Ogółem w 2007 r. jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane złoŜyły 2 317 ofert w 

otwartym konkursie ofert bez względu na formę (powierzanie lub wspieranie). Zawarto z 

nimi 841 umów na łączną kwotę 7 185 074,99 zł. 

• Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez urzędy marszałkowskie 

Liczba ofert 

W 2007 r. jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez urzędy marszałkowskie 

złoŜyły 109 ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej projektów przypadło na 

Podlaski Urząd marszałkowski (37), a najmniej na Śląski Urząd Marszałkowski (1). 

Mapa 13. Liczba ofert złoŜonych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez urzędy marszałkowskie w wyniku zastosowania otwartego 

konkursu ofert w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Ogółem zawarto z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez urzędy marszałkowskie 

34 umowy. Najwięcej umów zawarto w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim (14), a 

najmniej w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim (1). 

 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie 

podkarpackie 

podlaskie 

pomorskie

śląskie 

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie

0 

0 

23 

11 

16 

b.d.  

13 

0 

1 
0 

37 

3 5 

0 

0 

0 



Anna ElŜbieta Strzała, Magdalena Babińska, Magdalena Pawlik; Departament PoŜytku Publicznego, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

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

19

Mapa 14. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane przez urzędy marszałkowskie w wyniku zastosowania otwartego 

konkursu ofert w 2007 r.6 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość  przekazanych środków 

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

urzędy marszałkowskie w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert wyniosła 

290 683,41 zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki podległe i nadzorowane przez 

Lubelski Urząd Marszałkowski (79 391,00 zł), a najmniej przez Lubuski Urząd 

Marszałkowski (5 000,00 zł). 

                                                 
6 W województwie małopolskim, opolskim i śląskim urzędy marszałkowskie przeprowadziły procedury 
otwartego konkursu ofert na koniec 2007 r., z wyłonionymi w ten sposób organizacjami podpisały umowy w 
2008 r.  i wydatkowały środki z budŜetu na 2008 r. 
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Mapa 15. Wysokość środków przekazanych jednostkom organizacyjnym podległym i 
nadzorowanym przez urzędy marszałkowskie 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 urzędów 

marszałkowskich 2 208 ofert w ramach otwartego konkursu ofert. Najwięcej projektów 

przypadło na Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski (781), a najmniej na Lubuski 

Urząd Marszałkowski (7). 
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Mapa 16. Liczba ofert złoŜonych urzędom marszałkowskim 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 807 umów. 

Najwięcej umów odnotowano w  Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowski (295), a 

najmniej w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim (3). 
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Mapa 17. Liczba umów podpisanych przez jednostki organizacyjne podległe i 
nadzorowane pozostałe z urzędami marszałkowskimi 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 6 894 391,58 

zł. Najwięcej środków otrzymały jednostki podległe i nadzorowane pozostałe od 

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (2 626 642,91 zł), zaś najmniej od 

Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego (10 500,00 zł).  
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Mapa 18. Wysokość środków przekazanych przez urzędy marszałkowskie 
jednostkom organizacyjnym podległym i nadzorowanym pozostałym w wyniku 

zastosowania otwartego konkursu ofert w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

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

liczba ofert liczba umów
liczba umów 
wieloletnich

wysoko ść środków

Powierzanie 14 3 0 72 860,00
Wspieranie 95 31 0 217 823,41

Ogółem 109 34 0 290 683,41

Powierzanie 74 0 0 0,00
Wspieranie 2 134 807 0 6 894 391,58

Ogółem 2 208 807 0 6 894 391,58

Powierzanie 88 3 0 72 860,00
Wspieranie 2 229 838 0 7 112 214,99

Ogółem 2 317 841 0 7 185 074,99
Ogółem

Otwarty konkurs ofert

Jednostki 
podległe i 

nadzorowane 
przez urz ędy 

marszałkowskie
Jednostki 
podległe i 

nadzorowane 
pozostałe

 

Źródło: opracowanie własne 
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Sfery poŜytku publicznego, w których urzędy marszałkowskie najczęściej zlecały 
realizację zadań publicznych 

W 2007 r. urzędy marszałkowskie przekazały i wydatkowały środki na realizację zadań w 

wymienionych poniŜej sferach poŜytku publicznego7: 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 100% wskazań, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 100%, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 100%, 

• ochrona i promocja zdrowia – 93,3%, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 93,3%, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 86,7%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 

80%, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości    narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 73,3% 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 73,3%, 

• działalność na rzecz mniejszości narodowych – 53,3% 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 46,7%, 

• ratownictwo i ochrona ludności – 46,7% 

• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe – 46,7%, 

• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy – 33,3%, 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 

33,3%, 

• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

miedzy społeczeństwami – 33,3%, 

• promocja i organizacja wolontariatu – 33,3%. 

 

 

                                                 
7 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie sfery poŜytku 
publicznego, w których zlecały zadania. 
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Tabela 5  Sfery poŜytku publicznego, w których urzędy marszałkowskie najczęściej 
zlecały realizację zadań publicznych w latach 2005 – 20078 

Urzędy marszałkowskie - 
procent wskaza ń Sfery po Ŝytku publicznego 

2005 2006 2007 

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

68,8% 93,8% 100% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  43,8% 100% 100% 

upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 50% 100% 100% 
ochrona i promocja zdrowia 50% 93,8% 93,3% 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych 25% 93,8% 93,3% 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 18,8% 93,8% 86,7% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  0% 68,8% 80,0% 

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

12,5% 68,8% 73,3% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie  6,3% 75% 73,3% 

działalność na rzecz mniejszości narodowych  0% 37,5% 53,3% 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych  

0% 50% 46,7% 

ratownictwo i ochrona ludności 0% 37,5% 46,7% 

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

0% 43,8% 46,7% 

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy 

0% 37,5% 33,3% 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości  

0% 31,3% 33,3% 

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

0% 18,8% 33,3% 

promocja i organizacja wolontariatu  0% 31,3% 33,3% 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać roŜne formy. Dla potrzeb tego opracowania zadano urzędom marszałkowskim 

pytania dotyczące tych sposobów, które wymienia ustawa o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, nie objętych 

katalogiem ustawy. 

                                                 
8 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły w 2005 r. wskazać trzy a w latach 
2006-2007 wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały realizację zadań.  
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2.1. Ustawowe formy współpracy pozafinansowej9 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości 

W 2007 r. urzędy marszałkowski w większości nie przekazały prawa do uŜytkowania na 

szczególnych warunkach Ŝadnej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego organizacjom poŜytku publicznego. Jedynie Podlaski 

Urząd Marszałkowski przekazał w tym trybie 3 nieruchomości.  

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

W 2007 r. 14 urzędów marszałkowskich (93,3%) prowadziło 109 zespołów doradczych i 

inicjatywnych . Średnio na kaŜą instytucję przypadły po 7 takich zespołów. Najwięcej 

zespołów doradczych i inicjatywnych działało w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 

Marszałkowskim (22), a najmniej w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim oraz 

Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim (po 1). 

Mapa 19  Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli urzędów 

marszałkowskich w 2007 r. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
9 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej urzędów marszałkowskich w latach 2004-2007 
znajduje się w Aneksie nr 5, Tabele porównawcze dotyczące współpracy urzędów marszałkowskich z 
podmiotami trzeciego sektora w latach 2004-2007. 
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Tabela 6. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli 
sektora pozarządowego oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich w latach 

2004-2007 

Rok Liczba urz ędów Liczba zespołów  
2004 14 40 
2005 13 61 
2006 14 58 
2007 14 109 

Źródło: opracowanie własne. 

c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

W 2007 r. wszystkie urzędy marszałkowskie zadeklarowały ten rodzaj współpracy. 

Ogółem zbadane instytucje skonsultowały 111 projekty aktów normatywnych z 

przedstawicielami sektora pozarządowego. Przeciętnie urzędy skonsultowały po 7 

dokumentów. Najwięcej projektów aktów normatywnych przekazano organizacjom do 

zaopiniowania w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim (43), a najmniej w Śląskim 

Urzędzie Marszałkowskim i Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim (po 1). 

Mapa 20 Liczba projektów aktów prawnych skonsultowanych przez urzędy 
marszałkowskie z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7. Konsultacje projektów aktów prawnych i innych dokumentów 
strategicznych urzędów marszałkowskich z sektorem pozarządowym w latach 2004-

2007 

Rok Liczba urz ędów Liczba dokumentów  
2004 14 61 
2005 14 81 
2006 14 64 
2007 15 111 

Źródło: opracowanie własne. 

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

marszałkowskie udostępniły projekty dokumentów10: 

• umieszczając na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego – 93,3 % wskazań, 

• wysyłając pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną – 80%, 

• udostępniając do wglądu w siedzibie urzędu – 66,7%, 

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 53,3%, 

• organizując konferencję konsultacyjną – 53,3%, 

• umieszczając dokument w BIP – 46,7 %. 

Wykres 1 Formy i sposoby udostępnienia projektów aktów prawnych w ramach 
konsultacji społecznych przez urzędy marszałkowskie w 2007 r. 

93,3%

80%

66,7%

53,3%

53,3%

46,7%

strona internetowa

poczta tradycyjna i elektroniczna

do wgl ądu w siedzibie urz ędu

spotkanie robocze z interesariuszami

konferencja konsultacyjna

BIP

 
Źródło: opracowanie własne. 

Dominująca liczba urzędów marszałkowskich (11, co stanowiło 73,3% ogółu) 

udokumentowała konsultacje społeczne w postaci sprawozdania z ich trybu, przebiegu 

oraz rezultatu. 

                                                 
10 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie formy i 
sposoby prowadzenia konsultacji. 
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Tabela 8. Formy i sposoby udostępniania projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów strategicznych w ramach konsultacji społecznych przez urzędy 

marszałkowskie w latach 2006-200711 

Urzędy marszałkowskie - 
procent wskaza ń Formy i sposoby udost ępniania projektów 

aktów prawnych 
2006 2007 

strona internetowa 100% 93,3% 
poczta tradycyjna i elektroniczna 28,6% 80% 
do wglądu w siedzibie urzędu 
marszałkowskiego 

78,6% 66,7% 

spotkanie robocze z interseriuszami 64,3% 53,3% 
konferencja konsultacyjna 35,7% 53,3% 

BIP 35,7% 46,7% 

Źródło: opracowanie własne. 

d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

Ta forma współpracy wystąpiła w 13 urzędach marszałkowskich (86,7%). Nie 

odnotowano wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach z sektorem 

pozarządowym w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim oraz Śląskim Urzędzie 

Marszałkowskim. 

2.2. Inne pozafinansowe formy współpracy 

Współpraca pozafinansowa moŜe odbywać się w oparciu o omówione wyŜej formy, moŜe 

jednak odbywać się z wykorzystaniem innych sposobów współdziałania. 

Wśród innych form współpracy pozafinansowej urzędów marszałkowskich z sektorem 

pozarządowym w 2007 r. naleŜy wymienić12: 

• informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych, np. z funduszy UE – 86,7% wskazań, 

• pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 

Internecie – 80%, 

• współpracę w sferze programowej, planowanie oraz realizację wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty – 73,3%, 

• konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa – 73,3%, 

                                                 
11 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie formy i 
sposoby prowadzenia konsultacji. 
12 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie 
funkcjonujące, inne niŜ wymienione w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
pozafinansowe formy współpracy. 
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• patronat Marszałka Województwa i członków kierownictwa urzędu marszałkowskiego  

/ jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych nad działaniami organizacji 

pozarządowych – 73,3%, 

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

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 66,7%, 

• promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze 

– 66,7%, 

• uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

urzędu marszałkowskiego – 60%, 

• współpracę w zakresie opiniowania przedstawionych ofert – 60%, 

• pomoc organizacjom w sprawach finansowych i sprawozdawczo-księgowych – 60% 

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 53,3% 

• tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych – 40%, 

• współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 33,3%, 

• pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych – 33,3%. 

Tabela 9  Inne pozafinansowe formy współpracy urzędów marszałkowskich z 
sektorem pozarządowym w latach 2005 - 2007r.13 

Urzędy marszałkowskie - 
procent wskaza ń Inne pozafinansowe formy współpracy 

2005 2006 2007 

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

68,8% 93,8% 86,7% 

pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w 
prasie lokalnej i Internecie  

6,3% 81,3% 80% 

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

87,5% 100% 73,3% 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  18,8% 100% 73,3% 

patronat Marszałka Województwa i członków kierownictwa nad 
działaniami organizacji pozarządowych 

0% 0% 73,3% 

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

81,3% 87,5% 66,7% 

promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów 
działających w tym obszarze  

0% 62,5% 66,7% 

                                                 
13 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie 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. 



Anna ElŜbieta Strzała, Magdalena Babińska, Magdalena Pawlik; Departament PoŜytku Publicznego, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

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

31

uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów urzędu 

0% 68,8% 60% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 6,3% 81,3% 60% 

pomoc organizacjom w sprawach finansowych i sprawozdawczo-
księgowych 

0% 0% 60% 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  

18,8% 75% 53,3% 

tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych  6,3% 56,3% 40% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  0% 50% 33,3% 

pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 0% 43,8% 33,3% 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Program współpracy 

W 2007 r. program współpracy miały wszystkie badane urzędy.  

a) Informacje zawarte w programie współpracy 

śaden z urzędów marszałkowskich nie uchwalił programu wieloletniego. 

12 urzędów marszałkowskich (80%) zaprosiło do prac nad stworzeniem programu 

przedstawicieli sektora pozarządowego. W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, 

Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim oraz Zachodniopomorskim Urzędzie 

Marszałkowskim nie przygotowano dokumentu we współpracy z organizacjami. 

We wszystkich zbadanych urzędach poddano konsultacjom z trzecim sektorem roczny 

program współpracy. 

W 11 urzędach marszałkowskich (73,3%) program współpracy był udostępniony przed 

uchwaleniem interesariuszom (stakeholders). Natomiast w Lubuskim Urzędzie 

Marszałkowskim, Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, Świętokrzyskim Urzędzie 

Marszałkowskim oraz Wielkopolskim urzędzie Marszałkowskim, nie udostępniono 

programu współpracy przed jego uchwaleniem organizacjom pozarządowym, 

stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i 

wyznaniowym. 

Wśród wszystkich urzędów marszałkowskich, które posiadały program współpracy w 2007 

r., 4 urzędy marszałkowskie nie udokumentowały konsultacji programu w postaci 

sprawozdania z ich trybu, przebiegu oraz rezultatu. Natomiast 11 zbadanych instytucji 

sporządziło raport z konsultacji społecznych. 

Oprócz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego wszystkie pozostałe instytucje (11; 73,3%) wskazały w dokumencie 
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komórkę organizacyjną, do której kompetencji naleŜy w danym urzędzie współpraca 

z organizacjami pozarządowymi. 

W Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim, 

Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim oraz Śląskim Urzędzie Marszałkowskim nie 

uwzględniono w programie współpracy zasady jego monitoringu oraz formy 

sprawozdania z jego realizacji.  

W programie wszystkich zbadanych urzędów określono zadania będące priorytetowymi 

ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności zamieszkującej 

obszar danego województwa. 

Ponadto w ramach badania zapytano urzędy marszałkowskie, czy w uchwalonym przez nie 

rocznym programie współpracy wymienia się cztery formy współpracy, wskazane w art. 

5 ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

We wszystkich zbadanych instytucjach wymieniono zlecanie sektorowi pozarządowemu 

realizacji zadań publicznych, zamieszczono deklarację wzajemnego informowania się o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych 

kierunków, wpisano konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz tworzenie wspólnych zespołów o 

charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów 

kościelnych i wyznaniowych oraz przedstawicieli danego urzędu marszałkowskiego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie 12 aspektów charakteryzujących program współpracy, urzędy 

marszałkowskie zamieściły w tym dokumencie średnio 9 z nich, a co najmniej połowa tych 

instytucji nie mniej niŜ 10. Dominująca liczba zbadanych jednostek (6) wpisała w rocznym 

programie 10 badanych informacji, co stanowiło 40% 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 wszystkie zbadane instytucje wymieniły wszystkie 4 sposoby 

współdziałania. 



Anna ElŜbieta Strzała, Magdalena Babińska, Magdalena Pawlik; Departament PoŜytku Publicznego, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

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

33

b) Inne informacje zawarte w programie współpracy 

Ponadto urzędy marszałkowskie poproszono o wskazanie innych niŜ w ankiecie 

informacji, które zostały zamieszczone w rocznym programie współpracy. Najczęściej 

wymieniano: 

• informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji 

oraz współdziałanie w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, 

• promocję działalności organizacji (np. w mediach, prasie, na stronach internetowych), 

• doradztwo, udzielanie pomocy merytorycznej, konsultacje i szkolenia dla organizacji, 

• organizowanie spotkań o charakterze informacyjnym, promocyjnym i integracyjnym. 

4. Kwestie problemowe we współpracy urzędów marszałkowskich z sektorem 

pozarządowym 

W 2007 r. 6 urzędów marszałkowskich (Lubuski Urząd Marszałkowski, Małopolski Urząd 

Marszałkowski, Podlaski Urząd Marszałkowski, Śląski Urząd Marszałkowski, Warmińsko-

Mazurski Urząd Marszałkowski oraz Wielkopolski Urząd Marszałkowski) wskazało na 

kwestie problemowe w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym w związku z 

obowiązywaniem ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Zbadane instytucje wymieniały problemy przy rozliczaniu dotacji, niespełnianie przez 

oferty wymogów formalnych, niski poziom merytoryczny ofert oraz problem ze 

skompletowaniem niezbędnej dokumentacji. 

Prócz tego urzędy wskazywały iŜ problemem jest brak jednolitego trybu zlecania zadań 

publicznych, brak moŜliwości bezpośredniego przekazania dotacji jednostkom podległym 

innym jednostkom samorządu terytorialnego, brak moŜliwości przekazania dotacji 

podmiotom podległym administracji rządowej, brak moŜliwości zlecania w trybie 

otwartych konkursów ofert zadań publicznych z zakresu rynku pracy oraz brak środków 

finansowych na realizację zadań. 

Wskazywano równieŜ na niejasność i róŜną interpretacja zapisów ustawy oraz na 

skomplikowaną procedurę ogłaszania konkursu ofert. 

5. Wolontariat 

W 2007 r. wolontariusze wykonywali świadczenia na rzecz 8 urzędów marszałkowskich 

(53,3%). Urzędy marszałkowskie zawarły 311 porozumień z wolontariuszami na okres co 

najmniej 30 dni i 88 porozumień na okres poniŜej 30 dni. Wolontariusze reprezentowali 

głównie grupy wiekowe od 19 do 25 roku Ŝycia (100% wskazań) oraz od 26 do 35 roku 
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Ŝycia (75%) i legitymowali się wykształceniem oraz średnim i policealnym (87,5%) oraz 

wyŜszym (75,5 %).14 

Najwięcej porozumień zawarto w województwie mazowieckim (170), a najmniej w 

regionie lubuskim (13).  

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

Rok Liczba porozumie ń 
poni Ŝej 30 dni 

Liczba porozumie ń na 
co najmniej 30 dni 

Liczba porozumie ń 
ogółem 

2004 0 2 2 
2005 1 9 10 
2006 8 116 124 
2007 88 311 399 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
14 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ urzędy marszałkowskie mogły wskazać wszystkie przedziały 
wiekowe oraz poziomy wykształcenia wolontariuszy wykonujących u nich świadczenia. 
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Mapa 21  Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami w urzędach 
marszałkowskich w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 
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