
1 
 

Ewelina Wildner  

Od PAPI do CAWI, czyli o badaniu on-line w świecie urzędników1 

 

Celem niniejszego artykułu jest przekazanie doświadczeo Departamentu Pożytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS) zdobytych podczas wdrażania systemu do 

zbierania danych on-line SPSS Data Collection (dawniej SPSS Dimensions). System ten został 

wykorzystany do realizacji Monitoringu współpracy urzędów z sektorem pozarządowym.   

Zanim jednak przejdę do omawiania kwestii związanych z wprowadzaniem nowego systemu i 

odejściem od metodologii PAPI do CAWI, chciałabym przybliżyd Czytelnikom cele i zakres badania 

współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  

 

Po co prowadzony jest Monitoring współpracy urzędów z sektorem 

pozarządowym? 

Monitoring współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym prowadzony jest 

przez DPP MPiPS od 2005 roku. Jest on podstawą dla wyciągnięcia wniosków na temat 

funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2 oraz projektowania 

zmian w tej ustawie. Koniecznośd jego przeprowadzania została zapisana w nowelizacji ustawy 

(art.50a).  

Monitoring dostarcza niezbędnych informacji dla tworzenia dokumentów o charakterze 

strategicznym (m.in. Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 2009-2015, 

projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego). Zebrane dane stanowią niezbędny wkład do 

monitoringu wdrażania:  

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
 Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 2009-2015,  
 Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013,  
 budżetu zadaniowego. 

Badanie stanowi również źródło wiedzy dla osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem 

współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. Coroczna publikacja Sprawozdania z 

                                                           
1
 Artykuł jest napisany na podstawie wystąpienia Eweliny Wildner pod tytułem  Od PAPI do CAWI, czyli o 

badaniu on-line w świecie urzędników na konferencji SPSS KORELACJE 2010 we wrześniu 2010 r.  
2
 Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 
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funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydawana w ramach 

Biblioteki Pożytku Publicznego trafia m.in. do: uczelni wyższych, urzędów rządowych i 

samorządowych, organizacji pozarządowych, bibliotek, oraz innych osób i instytucji 

zainteresowanych tematem. Publikacje sprawozdania za lata 2004-2008 są dostępne na stronie 

internetowej www.pozytek.gov.pl w zakładce „Badania i analizy”.  

 

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób?  

 Monitoring obejmuje swoim zakresem współpracę administracji publicznej z trzecim 

sektorem. Nie jest to badanie opinii, ale formularz o charakterze sprawozdawczych rozsyłany 

corocznie do wszystkich urzędów administracji samorządowej i rządowej w Polsce.   

Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby urzędów, do których kierowana jest ankieta:  

 

*Zbiorczą ankietę za organy administracji zespolonej wypełniają urzędy wojewódzkie.  

Źródło: opracowanie własne.   

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące:  

 współpracy finansowej – zlecanie zadao publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz 

w tzw. innych trybach (m.in. przekazywane środki finansowe, liczba ofert, liczba umów),   

 współpracy pozafinansowej (m.in. funkcjonowanie zespołów doradczych i inicjatywnych przy 

urzędach, konsultacje projektów aktów prawnych z ngo’s),  

 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. czy został uchwalony, powody 

nieuchwalenia programu, czy organizacje pozarządowe uczestniczyły w jego tworzeniu),  
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 wolontariatu w administracji publicznej (m.in. liczba podpisanych porozumieo z 

wolontariuszami, wiek i wykształcenie wolontariuszy).  

Ankieta rozsyłana jest do ok. 3 000 urzędów w Polsce przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS. 

Każdy z urzędów zbiera dane we wszystkich departamentach swojego urzędu oraz przesyła ankietę 

do wypełnienia przez jednostki podległe i nadzorowane (np. szkoły, Ośrodki Pomocy Społecznej, 

instytucje kultury). Po zebraniu danych za cały urząd oraz jednostki podległe i nadzorowane 

pracownik urzędu tworzy jedną zbiorczą ankietę, którą odsyła do Departamentu Pożytku Publicznego 

MPiPS.  Poniżej znajduje się schemat, który pokazuje metodologię zbierania danych w ramach 

monitoringu.  

Metodologia badania – schemat zbierania 
danych 

1

DPP MPiPS 

Urząd gminy X Urząd gminy Y Starostwo 
powiatowe Z 

szkoła OPS

jedna 
zbiorcza 
ankieta 

ankiety od 

jednostek 
podległych i 

nadzorowanych  

… … … …

 

Źródło: opracowanie własne.   

 

W latach 2005-2008 dane zbierane były za pomocą ankiety pocztowej. Proces wysyłki ok. 3 000 

ankiet do urzędów w formie papierowej, a potem rejestracja i wpisywanie danych z odesłanych 

ankiet angażował dużo czasu i środków. Dlatego Departament Pożytku Publicznego zdecydował się 

na zakup systemu SPSS Data Collection i od 2009 roku ankiety były rozsyłane do urzędów w formie 

elektronicznej.  
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Jak wyglądała realizacja badania w latach 2005-2008?   

 Ankiety w formie papierowej wraz z pismem przewodnim były wysyłane do urzędów 

administracji rządowej i samorządowej. Podczas realizacji badania „w terenie” działała infolinia 

obsługiwana przez pracownika DPP, gdzie urzędnicy mogli uzyskad wyjaśnienia dotyczące kwestii 

problemowych związanych z ankietą.  

Urzędy odsyłały wypełnione kwestionariusze za pomocą 

poczty tradycyjnej. Przesyłki były rejestrowane, a dane z 

ankiet były wpisywane do komputera. Następnie zbiór 

danych poddawany był weryfikacji logicznej i sprawdzeniu 

poprawności danych. Ankiety przesyłane przez urzędy były 

przechowywane w pudłach, a po upływie odpowiedniego 

czasu – oddawane do archiwum.   

 

Co zmieniło się w latach 2009-2010?   

Aby przyspieszyd i ułatwid proces zbierania danych w 2009 roku został zakupiony system SPSS 

Data Collection (SPSS Dimensions). Zakup oprogramowania był możliwy dzięki realizacji projektu 

systemowego PO KL Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, 

dialogu obywatelskiego oraz doskonalenia umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego 

(Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 

Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).  

W 2009 roku po raz pierwszy zostało przeprowadzone badanie metodą CAWI wśród urzędów 

administracji samorządowej w czterech województwach, gdzie response rate w ubiegłych latach był 

najniższy.  

W kolejnym roku (2010), również dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego zostało zakupiony program SPSS Author. W 2010 roku przeprowadzono badanie w 

jednostkach samorządu terytorialnego w ośmiu województwach.  

W pozostałych regionach dane zbierało Stowarzyszenie Klon/Jawor, które w 2009 roku zastosowało 

metodę ankiety pocztowej, a w następnym roku także wprowadziło system do zbierania danych on-

line (innej firmy niż SPSS). Poniżej znajduje się mapa pokazująca, w których województwach 

wdrażany był pilotażowo elektroniczny system do zbierania danych on-line.  
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województwa, gdzie w 2009 i 2010 roku zastosowany został system do zbierania 
danych on-line  przez MPiPS 

województwa, gdzie w 2010 roku zastosowany został system do zbierania danych on-
line przez MPiPS 

Źródło: opracowanie własne.   

Dodatkowo, w 2010 roku za pomocą systemu SPSS Data Collection zostały też zebrane dane od 

administracji rządowej.  

Realizacja projektu PO KL pozwoliła na wprowadzenie, oprócz elektronicznego systemu do zbierania 

danych, także, dodatkowych elementów pomagających respondentom w wypełnieniu ankiet i 

motywujących ich do udziału w badaniu.  

Po pierwsze przed rozpoczęciem realizacji badania rozesłane zostały pisma do wszystkich urzędów z 

informacją o badaniu oraz prośbą o podanie danych kontaktowych (wraz z adresem e-mail) do 

osoby, która będzie odpowiedzialna za zebranie i odesłanie danych do MPiPS.  

Po drugie została opracowana publikacja Przewodnika dla administracji publicznej. Jak wypełnid 

ankietę monitorującą współpracę urzędów z sektorem pozarządowym, która została następnie 

przesłana do wszystkich urzędów biorących udział w badaniu. Broszura zawierała m.in. wyjaśnienie 

trudnych pojęd znajdujących się w ankiecie oraz informacje o tym jak prawidłowo wypełnid 

kwestionariusz.  

Podczas realizacji badania „w terenie” działała infolinia merytoryczna i techniczna, gdzie urzędnicy 

mogli otrzymad wyjaśnienia w razie wystąpienia problemów w wypełnianiu kwestionariusza. Infolinia 

merytoryczna obsługiwana była przez prawniczkę, która odpowiadała na pytania związane z Ustawą 

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie



6 
 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Za infolinię techniczną odpowiadał informatyk, 

który udzielał wyjaśnieo w przypadku problemów technicznych z wypełnieniem ankiety.  

Kolejnym elementem wspomagającym realizację badania były szkolenia dla urzędników dotyczące 

zasad współpracy z trzecim sektorem oraz prawidłowego wypełniania ankiety monitorującej 

współpracę. W 2010 r. odbyły się 64 dwudniowe szkolenia w 8 województwach. Łącznie zostało 

przeszkolonych 980 osób.  

W dalszej części tekstu przedstawię szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji 

badania w roku 2010.  

Zbieranie danych rozpoczęło się w kwietniu 2010 r., gdy urzędnicy otrzymali e-maile z linkami do 

ankiety. Do ok. 200 urzędów, które nie podały kontaktu do osoby odpowiedzialnej za współpracę z 

organizacjami pozarządowymi lub podane adresy e-mail okazały się błędne, wysłane zostały pisma z 

zaproszeniem do badania.  

Ankieta w wersji pliku Word była dostępna na stronie internetowej projektu 

www.pokl541.pozytek.gov.pl, aby umożliwid zbieranie danych przez urzędy z jednostek podległych i 

nadzorowanych oraz z poszczególnych departamentów/wydziałów urzędu.   

Ankieta w SPSS Data Collection służyła do wpisania jednej zbiorczej ankiety za cały urząd i jednostki 

podległe i nadzorowane. Tak wyglądała ankieta on-line:  
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Oprócz możliwości wejścia do ankiety poprzez link podany w mailu, urzędy miały także możliwośd 

wypełnienia kwestionariusza poprzez link zamieszczony na stronie internetowej projektu (po 

wpisaniu numeru identyfikacyjnego). Było to ułatwienie w przypadku, gdy ktoś skasował maila z 

linkiem do ankiety lub mail nie trafił do odbiorcy.  

Aby przypomnied respondentom o konieczności wypełnienia ankiety zostało wystosowanych 5 

monitów wysyłanych e-mailowo oraz dwa razy został przedłużony termin wypełniania ankiet.  

Ponieważ w czerwcu 2010 r. osiągnięty response rate był dla nas niesatysfakcjonujący dodatkowo 

wysłane zostały pisma do ok. 300 urzędów, które nie wypełniły ankiety. Ostatecznie realizacja 

badania zakooczyła się w sierpniu 2010 r., czyli zbieranie danych zajęło ok. 4 miesięcy. Ostatecznie 

udało się zebrad dane z urzędów 1137 (na ok. 1300 wysłanych zaproszeo do badania).   

  

Rezultaty projektu 

Podczas realizacji badania wysłaliśmy tysiące maili i pism. Odebraliśmy setki telefonów. I co z tego 

wynikło?  

Głównym sukcesem projektu był wzrost response rate. W 2008 roku, kiedy to badanie było 

realizowane metodą PAPI, zwrot ankiet wyniósł 70%. W pierwszym roku wdrażania elektronicznego 

systemu do zbierania danych response rate wzrósł do poziomu 84% w czterech województwach, 
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gdzie realizowany był projekt. W kolejnym roku odsetek odesłanych ankiet wyniósł 86% dla ośmiu 

województw3.  

Należy mied jednak na uwadze, że wzrost responsywności nie był jedynie rezultatem zakupu i 

wdrożenia elektronicznego systemu do zbierania danych on-line, ale był również wynikiem 

dodatkowych działao podjętych w ramach projektu (np. szkoleo, uruchomienia infolinii, 

opublikowania przewodnika do ankiecie).  

 

Podstawowe dane nt. realizacji Monitoringu współpracy urzędów z podmiotami działającymi w 
sferze pożytku publicznego w latach 2008-2010.  

Rok realizacji badania: 2008  
(zbierane dane za 2007 

rok) 

2009  
(zbierane dane za 2008 

rok) 

2010  
(zbierane dane za 2009 

rok) 

Technika zbierana 
danych:  

ankieta papierowa ankieta on-line ankieta on-line 

Liczba badanych 
województw4: 16 4 8 

Response rate:  70% 84% 86% 

Liczba odesłanych 
ankiet: 

2306 554 1137 

Źródło: opracowanie własne.   

 

 

Problemy we wdrażaniu elektronicznego systemu do zbierania danych on-line  

 Mimo, że projekt zakooczył się osiągnięciem zakładanego rezultatu (w postaci wzrostu 

response rate), w czasie realizacji badania wynikły różne trudności, które chciałabym pokrótce 

umówid, aby podzielid się z Czytelnikami naszymi doświadczeniami z realizacji badania dla 

specyficznej grupy odbiorców.  

 Brak dostępu do Internetu w niektórych urzędach lub dostęp do sieci tylko na jednym 

komputerze w urzędzie. Podczas realizacji badania niektórzy respondenci zgłaszali, że w ich 

urzędach jest ograniczony dostęp do Internetu, lub też połączenie z Internetem można 

uzyskad tylko na jednym komputerze (np. w sekretariacie). Były to jednak sporadyczne 

sytuacje.  

 Brak spersonalizowanych adresów e-mail do urzędników – jeden e-mail na urząd. Nawet 

jeśli w urzędach jest dostęp do Internetu zdarza się, że poszczególne osoby nie mają swoich 

adresów e-mail.  Były to pewnym utrudnieniem w realizacji badania, gdyż wydłużało czas 

dotarcia e-maila do właściwej osoby.  

                                                           
3
 Niestety nie są dostępne dane nt. response rate w 2008 roku dla poszczególnych województw, przez co nie 

jest możliwe porównanie responsywności dla poszczególnych województw.  
4
 W roku 2009 i 2010 Monitoring współpracy był realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, 

które realizowało badanie w pozostałych województwach.   
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 Podawanie prywatnych e-maili przez urzędników (np. o2.pl, wp.pl), co było m.in. 

konsekwencją braku „służbowych” adresów e-mail. Było to problemem w realizacji 

monitoringu, gdyż serwery komercyjne często klasyfikowały wysyłkę e-maili z linkami do 

ankiety jako spam. 

 Różne stanowiska osób oddelegowanych przez urzędy do wypełniania ankiety. Mimo, że w 

piśmie przewodnim była wyraźna prośba o wskazanie do wypełniania ankiety osoby, która 

zajmuje się współpracą z trzecim sektorem, często delegowane do wypełniania ankiety były 

osoby o innym zakresie obowiązków i kompetencji (np. informatycy, sekretarki).   

 Odsyłanie ankiety wypełnionej w Wordzie za pomocą poczty elektronicznej (65 ankiet) a nie 

systemu SPSS Data Collection (SPSS Dimension) lub przesyłanie ankiety pocztą tradycyjną, w 

formie papierowej (88 ankiet). Pomimo rozbudowanego systemu wsparcia dla 

respondentów ok. 10% ankiet wróciło w innej formie niż wypełnienie ankiety za pomocą 

systemu SPSS Data Collection. To spowodowało koniecznośd wpisywania do bazy ankiet 

wypełnionych w formie papierowej lub odesłanych e-mailem w Wordzie. Najciekawszą formą 

przesłania ankiety był skan ankiety wypełnionej długopisem, zapisany w postaci kilkunastu 

oddzielnych plików JPG przesłanych e-mailem. Dodatkowo częśd urzędników przesyłała 

ankiety za pomocą kilku kanałów kontaktu np. zarówno w programie SPSS Data Collection jak 

i pocztą tradycyjną lub e-mailem.  

 Brak potwierdzenia wypełnienia ankiety dla urzędnika. Podczas zbierania danych okazało 

się, że istotną przeszkodą dla respondentów jest brak potwierdzenia o przyjęciu 

kwestionariusza przez system. Urzędnicy potrzebowali dokumentu, który mogliby np. 

schowad do segregatora i, który świadczyłby o tym, że przekazali dane do MPiPS. Brak 

potwierdzenia był też po części powodem, dla którego urzędnicy odsyłali wypełnione 

kwestionariusze zarówno za pomocą SPSS Data Collection, jak i innych form komunikacji.  

 

Plusy i minusy elektronicznego systemu do zbierania danych   

Poniżej przedstawiam w formie tabeli najważniejsze wady i zalety wprowadzonego 

rozwiązania na podstawie naszych doświadczeo w zastosowaniu systemu SPSS Data Collection do 

zbierania danych wśród urzędów administracji publicznej.   
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Plusy  Minusy  
 brak błędów logicznych w danych – weryfikacja 

logiczna zbioru potrzebna w małym zakresie,    

 nie ma braków danych,  

 nie ma konieczności wpisywania danych 

(oszczędnośd czasu i brak błędów we 

wprowadzaniu danych),  

 zbiór danych gotowy do obróbki zaraz po 

zakooczeniu badania,   

 oszczędnośd papieru i czasu potrzebnego na 

rejestrację, archiwizację papierowej 

dokumentacji, przesyłanie dokumentacji,     

 nie potrzeba miejsca na przechowywanie ankiet,  

 nowoczesnośd systemu zbierania danych 

(wykorzystanie Internetu),  

 wkład w rozwój e-administracji.   

 problemy techniczne ze strony użytkowników – 

koniecznośd infolinii technicznej,  

 problemy techniczne ze strony MPIPS,  

 dodatkowe koszty zakupu systemu, szkolenia 

pracowników, asysty ze strony dostawcy 

oprogramowania, 

 konieczne dalsze nakłady finansowe (np. 

rejestracja serwera),  

 niezrozumienie przez użytkowników systemu 

zbierania danych, 

 mniejsza „ranga” e-maila niż pisma,     

 dodatkowy czas potrzebny na zebranie adresów 

e-mail do właściwych urzędników.       

 

Źródło: opracowanie własne.   

 

Podsumowanie i wnioski  

Monitoring współpracy to nie badanie opinii, lecz badanie o charakterze sprawozdawczym, przez 

co odejście od metodologii PAPI i przejście na metodę CAWI nie przynosi tak widocznych rezultatów 

jeśli chodzi o szybkośd realizacji badania. Potrzebny jest długi czas na zebranie danych, 

spowodowany m.in. zebraniem danych z jednostek podległych i nadzorowanych, koniecznością 

akceptacji zebranych danych przez przełożonych.   

Ponadto, czas zaoszczędzony na wpisywaniu danych z ankiet jest wykorzystywany na zebranie 

adresów e-mail urzędników. Konieczna jest również bieżąca weryfikacja zebranych danych 

kontaktowych w związku z rotacją kadr w urzędach oraz zmianami zakresu obowiązków urzędników.  

Elektroniczny system zbierania danych nie pasuje do obecnego systemu funkcjonowania 

administracji publicznej. Wewnętrzne regulacje w urzędach nakazują zbieranie potwierdzeo, 

przesyłanie dokumentów w formie papierowej etc. Dlatego też, przy kolejnych edycjach monitoringu 

współpracy konieczna będzie modyfikacja, która będzie miała na celu wprowadzenia możliwości 

generowania potwierdzeo przesłania danych przez system.   

W związku z powyższym, nie można zrezygnowad z wysyłki pism pocztą tradycyjną. Każdy z urzędów 

podczas zbierania danych otrzymał dwa lub trzy pisma związane z realizacją badania (prośba o 

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zebranie danych, wysyłka broszury oraz w przypadku 

niektórych urzędów – przypomnienie w formie pisemnej o konieczności wypełnienia ankiety). 

Dodatkowo komunikacja przez e-mail jest często traktowana, jako korespondencja mniej ważna, 

mająca mniejszą rangę niż oficjalne pismo.  
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Wdrożenie systemu pociągało za sobą znaczne nakłady zarówno czasowe, jak i finansowe (m.in. 

potrzebne na infrastrukturę techniczną, szkolenia z obsługi systemu).     

Jednakże przejście na system elektronicznego przesyłania danych to przyszłośd 

administracji publicznej. Należy mied nadzieję, że wraz z rozwojem e-administracji w Polsce i 

rozwojem informatyzacji kraju, zarówno osoby indywidualne, jak i firmy oraz inne urzędy będą coraz 

więcej danych przesyład w formie elektronicznej, a korespondencja w formie papierowej odejdzie do 

lamusa. 

 

Co dalej?   

Pomimo nieco krytycznego wydźwięku mojego artykułu oraz wskazywania na liczne problemy i 

zagrożenia związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu do zbierania danych, system SPSS 

Data Collection będzie w najbliższych latach wykorzystywany w Departamencie Pożytku Publicznego 

na większą skalę.  

Planowane jest wykorzystanie SPSS Data Collection do zbierania danych z 12, a potem z 16 

województw w ramach monitoringu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

kolejnych latach.  

Oprogramowanie używane jest również do monitoringu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (PO FIO). Organizacje pozarządowe sprawozdają się przy pomocy kwestionariusza 

utworzonego w SPSS Data Collection z wartości wskaźników osiągniętych podczas realizacji 

projektów dotowanych z PO FIO.  

Na rok 2011 planowane jest przeprowadzenie badania spółdzielni socjalnych z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu zbierania danych.    

 

Zamiast post scriptum – wyniki Monitoringu współpracy urzędów z sektorem 

pozarządowym zrealizowanego w 2010 roku  

Zamiast post scriptum chciałabym krótko przedstawid najważniejsze wyniki Monitoringu 

współpracy urzędów z sektorem pozarządowym za rok 2009, zrealizowanego w 2010 roku. Czytelnicy 

jako jedni z pierwszych mają możliwośd zapoznania się z niepublikowanymi wynikami badania.  

 

 Od roku 2005 systematycznie maleje liczba urzędów administracji publicznej, które w żaden 

sposób nie współpracują z ngo. W 2005 roku takich urzędów było 16% a w 2009 tylko 7%. Brak 

współpracy wykazał w roku 2009 7% urzędów administracji rządowej (głównie urzędy centralne) oraz 

8% jednostek samorządu terytorialnego. 
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W 2009 roku urzędy administracji publicznej przekazały organizacjom działającym w sferze pożytku 

publicznego 2 291 227 781 zł. Jest to o 10% mniej niż w roku poprzednim. Spadek ten dotyczy 

procedury innych trybów niż otwarty konkurs ofert i jest spowodowany jest m.in. mniejszą 

wysokością środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w porównaniu z rokiem 2008 i 

2007, kiedy to nakładały się dwie perspektywy programowania funduszy europejskich. W wyniku 

otwartego konkursu ofert urzędy przekazały 29% środków więcej niż w roku ubiegłym. 

Jeśli chodzi o wysokośd przekazanych środków na zlecanie zadao publicznych rekordowy był rok 

2007. Było to związane z koocem poprzedniej perspektywy programowania funduszy europejskich i 

początkiem kolejnej perspektywy programowania.   

Wysokośd wydatkowanych środków przez poszczególne urzędy administracji publicznej na zlecanie 
zadao podmiotom trzeciego sektora w latach 2004-2009 w wyniku zastosowania otwartego 

konkursu ofert oraz innych trybów5.  

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

W 2009 roku najwięcej środków finansowych przekazały miasta na prawach powiatu (30% ogólnej 

kwoty przekazanej ngo przez administrację publiczną) oraz ministerstwa (24% ogólnej kwoty 

przekazanej ngo przez administrację publiczną).  

 

                                                           
5
 Inne tryby to inne ustawy niż Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie 

których urzędy administracji publicznej mogą zlecad zadania publiczne podmiotom trzeciego sektora.  
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Wysokośd wydatkowanych środków przez poszczególne urzędy na zlecanie zadao publicznych 
podmiotom trzeciego sektora w roku 2009 w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert oraz 

innych trybów.  

Wysokośd środków ogółem: 2 291 277 781 zł 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Podobnie jak w poprzednim roku, niewielka jest średnia wartośd dofinansowania dla jednej umowy. 

W 2009 roku wyniosła ona ok. 30 tys. zł w otwartych konkursach ofert i prawie 85 tys. zł w przypadku 

innych trybów. W roku 2008 średnia wartośd dofinansowania wyniosła 95 tys. złotych (biorąc pod 

uwagę otwarty konkurs ofert jak i inne tryby). Średnia wartośd dofinansowania w roku 2009 była 

wyższa w przypadku środków przekazanych przez administrację rządową niż samorządową. W 

przypadku otwartych konkursów ofert, różnica ta była szczególnie widoczna – ok. 20 tys. zł średnio w 

przypadku administracji samorządowej i 115 tys. zł w przypadku administracji rządowej. W ramach 

innych trybów jst przekazały średnio 85 tys. zł na jedną umowę a administracja rządowa - średnio 116 

tys. zł na  jedną umowę.  

Startując o środki finansowe do jst, organizacje pozarządowe miały większe prawdopodobieostwo 

otrzymania dofinansowania niż w przypadku ubiegania się o grant w organach administracji 

rządowej. W otwartych konkursach ofert  organizowanych przez organy administracji rządowej 

zostało dofinansowanych 40% ofert, a przypadku jst odsetek ten wyniósł 71%. Podobnie wyglądała 

sytuacja odnośnie innych trybów – 46% dofinansowanych umów w urzędach administracji rządowej i 

79% w przypadku urzędów administracji samorządowej.  

Reasumując, organizacja pozarządowa, chcąc uzyskad niewielkie środki finansowe, powinna ubiegad 

się o środki finansowe ze źródeł samorządowych, gdzie mimo przeciętnie niewielkich kwot 
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dofinansowania jest największa szansa na otrzymanie dotacji. Natomiast w przypadku administracji 

rządowej jest mniejsza szansa otrzymania grantu, ale średnia wartośd dofinansowania jest wyższa.  

 

 

Ewelina Wildner  

 

Ewelina Wildner – starszy specjalista do spraw badao statystycznych w Departamencie Pożytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmuje się m.in. koordynacją badania Monitoring współpracy 

urzędów z sektorem pozarządowym. Wcześniej przez 4 lata związana z branżą badao marketingowych oraz z 

pracą w sektorze pozarządowym przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Z 

wykształcenia socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie miłośniczka 

dalekich podróży i gry w Scrabble.  

 

 


