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Anna Szachułowicz, Anna ElŜbieta Strzała 

Współpraca administracji zespolonej na szczeblu województwa z 
podmiotami działającymi w sferze poŜytku publicznego 

Departament PoŜytku Publicznego wysłał ankietę do 16 urzędów wojewódzkich z prośbą o 

przekazanie kwestionariuszy do jednostek administracji zespolonej w województwach1 i 

uzyskał odpowiedź od wszystkich jednostek. Na podstawie otrzymanych ankiet moŜna 

powiedzieć, Ŝe w 2007 r. wszystkie instytucje administracji zespolonej w województwach  

współpracowały finansowo i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi.  

W ciągu ostatnich lat wzrósł procent badanych instytucji, które stosowały obie formy 

współdziałania (z 87,5% w 2005 r. do 100% w 2006 i 2007 r.). 

1. Współpraca finansowa 

Na współpracę finansową administracji publicznej z sektorem pozarządowym składa się 

zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku zastosowania zasad otwartego konkursu 

ofert oraz innych trybów.  

W 2007 r. wszystkie instytucje administracji zespolonej w województwie współpracowały 

finansowo z podmiotami trzeciego sektora. Biorąc pod uwagę wszystkie tryby zlecania 

realizacji zadań publicznych badane instytucje otrzymały 2 454 oferty od organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 

kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 1 432 umowy, a wysokość 

wydatkowanych środków wyniosła 51 977 445,91  zł. 

Dla porównania, w 2006 r. we wszystkich zastosowanych trybach zlecania realizacji zadań 

publicznych badane instytucje otrzymały 1 644 oferty od organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kościelnych i 

wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 1 587 umów, a wysokość wydatkowanych 

środków wynosiła 24 584 896,85 zł. 

Wszystkie jednostki administracji zespolonej w województwach współpracujące 

finansowo z sektorem pozarządowym w 2007 r. zlecały zadania z wykorzystaniem 

otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie. W tym trybie wpłynęły do badanych urzędów 2 222 oferty od organizacji 

                                                 
1 Organizację zespolonej administracji rządowej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego. Do 
zespolonych słuŜb, inspekcji i straŜy wojewódzkich naleŜy: Policja, Państwowa StraŜ PoŜarna, Inspekcja 
Handlowa, SłuŜba Ochrony Zabytków, Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, SłuŜba 
Geodezyjna i Kartograficzna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja 
Budowlana, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Kuratorium Oświaty oraz Inspekcja Transportu 
Drogowego.  
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pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 

kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 1 259 umów, a wysokość 

wydatkowanych środków wyniosła 38 031 354,09 zł. 

Jednocześnie wśród instytucji administracji zespolonej w województwie, które 

współpracowały finansowo z sektorem pozarządowym w 2007 r., 7 z nich (43,8%) zlecało 

realizację zadań z zastosowaniem innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W innych trybach wpłynęły 

do badanych urzędów 232 oferty od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi 

organizacjami 173 umowy, a wysokość wydatkowanych środków wyniosła 13 946 091,82  

zł. 

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

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmioty kościelne i wyznaniowe przez jednostki administracji zespolonej w 

województwie wzrosła w odniesieniu do 2005 r. o 99,4%, a w odniesieniu do 2006 r. o 

111,4%. Jednocześnie w 2007 r. zawarto z podmiotami sektora pozarządowego o 9,8% 

mniej umów niŜ w roku poprzednim. 

Organy administracji zespolonej w województwach wydały w 2007 r. o 106,3% więcej 

środków niŜ w 2006 r. na podmioty sektora pozarządowego w wyniku zastosowania 

innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie oraz przekazały o 113,4% więcej pieniędzy w ramach 

procedury otwartego konkursu ofert. 
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Tabela 1. Współpraca finansowa organów administracji zespolonej w województwach z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007r.2 

liczba
ofert 244 109 148 1 056 1 308 2 074 1 300 1 417 2 222
liczba
umów 173 58 114 724 1 043 1 145 897 1 101 1 259

wysoko ść
środków 9 615 868,00 7 851 788,00 14 717 120,69 6 317 133,32 9 972 727,15 23 314 233,40 15 933 001,32 17 824 515,15 38 031 354,09 
liczba
ofert 17 11 262 216 279 227 232
liczba
umów 9 8 549 478 558 486 173

wysoko ść
środków 989 734,00 2 296 673,00 9 149 365,60 4 463 708,70 10 139 099,60 6 760 381,70 13 946 091,82 
liczba
ofert 261 120 1 318 1 524 1 579 1 644 2 454
liczba
umów 182 66 1 273 1 521 1 455 1 587 1 432
wysoko ść
środków 10 605 602,00 10 148 461,00 15 466 498,92 14 436 435,85 26 072 100,92 24 584 896,85 51 977 445,91 O
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Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
2 Porównanie współpracy finansowej organów administracji zespolonej w województwach z sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 4, 
Tabele porównawcze dotyczące współpracy organów administracji zespolonej w województwach z podmiotami trzeciego sektora w latach 2005-2007. 
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a) Otwarty konkurs ofert 

• Powierzanie 

Liczba ofert 

Do organów administracji zespolonej w województwach wpłynęło 148 ofert od 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Najwięcej projektów otrzymały instytucje 

administracji zespolonej w województwie zachodniopomorskim (35), a najmniej jednostki 

administracji zespolonej w regionie pomorskim i świętokrzyskim (po 1).  

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

administracji zespolonej w województwach 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 114 umów na dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Najwięcej 
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umów podpisano w z organami administracji zespolonej w województwie podlaskim (27)3,  

a najmniej w województwie małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-

mazurskim (po 1). 

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

wyznaniowe z organami administracji zespolonej w województwach w wyniku 
zastosowania 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 pozarządowymi, stowarzyszeniom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz podmiotom kościelnym i wyznaniowym wyniosła 14 717 120,69 zł. 

Najwięcej pieniędzy otrzymały organizacje od jednostek administracji zespolonej w 

                                                 
3 Liczba zawartych umów w województwie podlaskim jest większa od złoŜonych ofert  w wyniku 
zastosowania otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, poniewaŜ niektóre organy administracji zespolonej w województwie podlaskim 
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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województwie zachodniopomorskim (2 235 468,00 zł), a najmniej w województwie 

świętokrzyskim (8 698,60 zł).  

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

wyznaniowym przez organy administracji zespolonej w województwach w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzania w 2007 r. (w zł). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Liczba otwartych konkursów ofert 

Łącznie w 2007 r. organy administracji  zespolonej w województwach przeprowadziły 25 

otwartych konkursów ofert w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie, w których uczestniczyły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe.  Najwięcej 

konkursów odbyło się w województwie zachodniopomorskim (5) i podlaskim (4). 
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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 organy 
administracji zespolonej w województwach w 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

• Wspieranie 

Liczba ofert 

W 2007 r. instytucje administracji zespolonej w województwach otrzymały 2 074 oferty 

od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wspieranie w rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Najwięcej projektów otrzymały organy administracji zespolonej w województwie 

wielkopolskim (368), łódzkim (262) oraz podkarpackim (226). Najmniej ofert odnotowano 

w regionie dolnośląskim (12), opolskim (26) i świętokrzyskim (50). 
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Mapa 5. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe organom 

administracji zespolonej w województwach w wyniku zastosowania otwartego 
konkursu ofert w formie wspierania w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Liczba umów 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wspierania zawarto 1 145 

umów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i 

wyznaniowymi. Najwięcej umów podpisano w regionie wielkopolskim (166), 

podkarpackim (147) oraz łódzkim (134). Natomiast najmniej umów odnotowano w 

województwie dolnośląskim (12) i podlaskim (17). 
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Mapa 6. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji zespolonej w województwach w wyniku 
zastosowania 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 23 314 233,40 zł. 

Najwięcej pieniędzy otrzymały organizacje od administracji zespolonej w województwie  

zachodniopomorskiej (11 719 471,13 zł).  Najmniej środków przekazano w regionie 

warmińsko-mazurskim (58 838,36 zł). 
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Mapa 7. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego i podmiotom kościelnym i 

wyznaniowym przez organy administracji zespolonej w województwach 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. organy administracji zespolonej w województwach przeprowadziły 85 

otwartych konkursów ofert na wspieranie, w których uczestniczyły organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne 

i wyznaniowe. Najwięcej konkursów odbyło się w jednostkach administracji zespolonej w 

województwie świętokrzyskim (13), a najmniej w kujawsko-pomorskim (1). 
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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 organy 
administracji zespolonej w województwach w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Współpraca finansowa organów administracji zespolonej w województwach z sektorem pozarządowym 
– otwarty konkurs ofert w 2007 r. 

 

liczba
ofert 140 8 148 1 931 143 2 074 2 222
liczba
umów 107 7 114 1 048 97 1 145 1 259

w tym umowy 
wieloletnie

0 0 0 0 0 0 0
wysoko ść
środków 12 882 009,69 1 835 111,00 14 717 120,69 22 289 333,40 1 024 900,00 23 314 233,40 38 031 354,09 

powierzanie
ogółem

organizacje 
pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia jst

podmioty 
kościelne i 

wyznaniowe

wspieranie
ogółem

Organy 
administracji 
zespolonej w 

województwach 
2007

Powierzanie Wspieranie

Ogółem 
powierzanie
i wspieranie

organizacje 
pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia jst

podmioty 
kościelne i 

wyznaniowe

 

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

Ogółem, w 2007 r., w ramach zastosowania innych trybów niŜ otwarty konkurs ofert w 

rozumieniu ustawy o działalności poŜytku publicznego o wolontariacie na realizację zadań 

publicznych wpłynęły do instytucji administracji zespolonej w województwach 232 oferty 

od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów kościelnych i wyznaniowych. Zawarto z tymi podmiotami 173 umowy, a 

wysokość wydatkowanych środków wyniosła 13 946 091,82 zł.  

Liczba ofert 

Najwięcej spośród 232 projektów zgłoszono w województwie podlaskim i lubuskim (po 

51). Najmniej ofert wpłynęło do administracji zespolonej w regionie podkarpackim (2). 

Mapa 9. Liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i wyznaniowe do organów 
administracji zespolonej w województwach w wyniku zastosowania innych trybów w 

2007 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba umów 

Najwięcej ze 173 podpisanych umów zawarto z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i 
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wyznaniowymi w regionie śląskim (72)4, a najmniej odnotowano w województwie 

podkarpackim (2).  

Mapa 10. Liczba umów podpisanych przez organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe z organami administracji zespolonej w województwach w wyniku 
zastosowania innych trybów w 2007r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość wydatkowanych środków 

Najwięcej środków przekazano w województwie śląskim (11 260 937,00 zł), a najmniej 

wydano w regionie podkarpackim (595,00 zł). 

                                                 
4 Liczba zawartych umów w województwie śląskim 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 organy administracji zespolonej w województwie śląskim 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 11. Wysokość środków wydatkowanych na organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i podmioty kościelne i 

wyznaniowe przez organy administracji zespolonej w województwach w wyniku 
zastosowania innych trybów w 2007 r. (w zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3. Współpraca finansowa organów administracji zespolonej w województwach z sektorem pozarządowym w 2007 r. 

liczba
ofert 140 1 931 2 071 8 143 151 2 222
liczba
umów 107 1 048 1 155 7 97 104 1 259
w tym umowy 
wielo letnie 0 0 0 0 0 0 0
wysokość
środków 12 882 009,69 22 289 333,40 35 171 343,09 1  835 111,00 1 024 900,00 2 860 011,00 38 031 354,09 
liczba
ofert 232
liczba
umów 173
w tym umowy 
wielo letnie 0
wysokość
środków 13 946 091,82 

w tym środki UE 0,00 
liczba
ofert
liczba
umów
w tym umowy 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Zrywanie bądź uniewaŜnianie umów 

Większość jednostek administracji zespolonej w województwach (9; 56,3%) nie zerwało w 

2007 r. umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi. Ogółem 

uniewaŜniono 22 umowy. Tak sytuacja miała miejsce w województwach: lubelskim, 

opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim. 

Jako najczęstszą przyczynę zerwania umów badane instytucje wskazywały5: 

• rezygnację podmiotu z realizacji zadania – 71,4% wskazań, 

• brak wystarczającego poziomu finansowania projektu – 42,9%, 

• niedopełnienie formalności dotyczących rejestracji – 28,6%. 

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji 
zespolonej w województwach 

W 2007 r., w ramach otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, nie wpłynęła Ŝadna oferta od jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych.  

Sfery poŜytku publicznego, w których organy administracji zespolonej w 
województwach najczęściej zlecały realizację zadań publicznych  

W 2007 r. jednostki administracji zespolonej w województwach najczęściej zlecały 

zadania w następujących sferach poŜytku publicznego6: 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy – 87,5% wskazań, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 81,3%, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 50%, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 43,8%, 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 25%, 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 18,8%, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 

18,8%, 

• ochrona i promocja zdrowia – 12,5%, 

                                                 
5 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie przyczyny zerwanych i uniewaŜnionych umów. 
6 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie sfery poŜytku publicznego, w których zlecały zadania. 
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• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 12,5%. 

Tabela 4. Sfery poŜytku publicznego, w których organy administracji zespolonej w 
województwach najczęściej zlecały realizację zadań publicznych w latach 2005 -

2007r.7 

 
Organy administracji zespolonej w 
województwach - procent wskaza ń Sfery po Ŝytku publicznego 

2005 2006 2007 

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 92,9% 86,7% 87,5% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie  28,6% 46,7% 81,3% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  14,3% 40% 50% 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7,1% 20% 43,8% 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej  

0% 0% 25% 

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

14,3% 26,7% 18,8% 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym  7,1% 13,3% 18,8% 

ochrona i promocja zdrowia 0% 13,3% 12,5% 

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

0% 6,7% 12,5% 

działalność na rzecz mniejszości narodowych  0% 0% 6,3% 

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

7,1% 6,7% 6,3% 

upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
państwa 

0% 6,7% 6,3% 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a takŜe działań wspomagających 
rozwój demokracji  

0% 0% 6,3% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 7,1% 13,3% 0% 

ratownictwo i ochrona ludności 7,1% 13,3% 0% 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Współpraca pozafinansowa administracji publicznej z sektorem pozarządowym moŜe 

przybierać roŜne formy. Dla potrzeb tego opracowania zadano instytucjom zespolonym w 

województwach pytania dotyczące tych form, które wymienia ustawa o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz innych rodzajów współdziałania, nie objętych 

katalogiem ustawy. 

                                                 
7 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły w 
2005r. 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 pozafinansowej8 

a) Prawo do uŜytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2007 r. urzędy administracji zespolonej w 

województwach nie przekazały prawa do uŜytkowania na szczególnych warunkach Ŝadnej 

nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

organizacjom poŜytku publicznego. 

b) Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

W 2007 r. większość urzędów administracji zespolonej w województwach (11, 68,8% 

ogółu) prowadziło łącznie 18 zespołów doradczych i inicjatywnych z udziałem 

przedstawicieli sektora pozarządowego. 

Najczęściej wskazywano, Ŝe były to zespoły konsultacyjno-doradcze, Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami oraz Zespoły ds. Wsi i Rolnictwa. 

Mapa 12. Liczba zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedstawicieli organów administracji 

zespolonej w  województwach w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Porównanie ustawowych form współpracy pozafinansowej organów zespolonych w województwach z 
sektorem pozarządowym w latach 2005-2007 znajduje się w Aneksie nr 4, Tabele porównawcze dotyczące 
współpracy organów zespolonych w województwach z podmiotami trzeciego sektora w latach 2005-2007. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 5. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜone z przedstawicieli 
sektora pozarządowego oraz przedstawicieli organów administracji zespolonej w 

województwach w latach 2005-2007 

Rok Liczba urzędów Liczba 
zespołów 

2005 3 3 
2006 9 43 
2007 11 18 

Źródło: opracowanie własne. 

c) Konsultacje projektów aktów prawnych 

W 2007 r. tylko na terenie 6 województw urzędy administracji zespolonej w 

województwach (37,5% ogółu) konsultowały projekty aktów normatywnych oraz 

dokumentów strategicznych i programowych z przedstawicielami sektora pozarządowego. 

Łącznie poddano konsultacjom 20 projektów. Najwięcej odnotowano ich w jednostkach 

zespolonych w regionie łódzkim (10) oraz małopolskim (5). W województwie podlaskim 

konsultowano 2 projekty, a w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz 

zachodniopomorskim po 1. 

Tabela 6. Konsultacje projektów aktów prawnych i innych dokumentów 
strategicznych organów administracji zespolonej w województwach z sektorem 

pozarządowym w latach 2005-2007 

Rok Liczba urzędów Liczba 
dokumentów 

2005 1 brak danych 
2006 3 7 
2007 6 20 

Źródło: opracowanie własne. 

W 2007 r. konsultacje prowadzono w róŜnych formach. Instytucje administracji zespolonej 

w województwach udostępniały projekty dokumentów9: 

• organizując konferencję konsultacyjną – 83,3% wskazań, 

• organizując spotkanie robocze z interesariuszami – 50%, 

• wysyłając pocztą tradycyjną i elektroniczną – 50%, 

• udostępniając do wglądu w siedzibie urzędu – 33,3%, 

• umieszczając dokument w BIP – 16,7%, 

                                                 
9 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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• umieszczając dokument na stronie internetowej urzędu – 16,7%. 

Tabela 7. Formy i sposoby udostępniania projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów strategicznych w ramach konsultacji społecznych przez organy 

administracji zespolonej w województwach w latach 2006-200710 

Organy administracji 
zespolonej w 

województwach - procent 
wskazań 

Formy i sposoby udost ępniania 
projektów aktów prawnych 

2006 2007 
konferencja konsultacyjna  0% 83,3% 
spotkanie robocze z interseriuszami 0% 50% 
poczta tradycyjna i elektroniczna 0% 50% 
do wglądu w siedzibie urzędu  100% 33,3% 
BIP 0% 16,7% 
strona internetowa 0% 16,7% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tylko na terenie 3 województw (małopolskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) urzędy 

administracji zespolonej w województwach zadeklarowały, Ŝe sporządziły sprawozdania z 

trybu, przebiegu oraz rezultatu konsultacji społecznych.  

Wykres 1. Formy i sposoby udostępnienia projektów aktów prawnych w ramach 
konsultacji społecznych przez organy administracji zespolonej w województwach  w 

2007 r. 

16,7%

16,7%

33,3%

50,0%

50,0%

83,3%

strona internetowa

BIP

do wgl ądu w siedzibie
urzędu

poczta tradycyjna i
elektroniczna

spotkanie robocze z
interesariuszami

konferencja
konsultacyjna

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

                                                 
10 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w wojewodztwach mogły 
wskazać wszystkie formy i sposoby prowadzenia konsultacji. 
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d) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach 

W 2007 r. na terenie 13 województw urzędy administracji zespolonej w województwie 

(81,3%) prowadziły 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. Takiej formy współpracy nie 

prowadziły instytucje zespolone w województwie opolskim, podkarpackim oraz 

świętokrzyskim. 

2.2. Inne pozafinansowe formy współpracy 

Podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie organy administracji zespolonej w 

województwach wykazały funkcjonowanie innych form współpracy pozafinansowej. 

Wśród nich w 2007 r. naleŜy wymienić11: 

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

lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, 

urządzeń na potrzeby organizacji – 93,8% wskazań,  

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

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty – 93,8%, 

••••    uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

urzędu – 81,3%, 

••••    informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 

środków finansowych np. z funduszy UE – 75%, 

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

Internecie – 68,8%, 

••••    współpracę w zakresie oceny realizacji programów – 56,3%, 

••••    konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa – 56,3%, 

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

– 50%, 

••••    współpracę w zakresie opiniowania przedstawianych ofert – 50%, 

••••    zawiązywanie partnerstw na rzecz wspólnych działań – 43,8%, 

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

– 37,5%, 

                                                 
11 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie funkcjonujące inne pozafinansowe formy współpracy. 
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••••    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych – 25%. 

Tabela 8. Inne pozafinansowe formy współpracy organów administracji zespolonej w 
województwach z sektorem pozarządowym w latach 2005-200712 

Organy administracji zespolonej 
w województwach                                    
- procent wskaza ń Inne pozafinansowe formy współpracy 

2005 2006 2007 

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

92,9% 80% 93,8% 

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

78,6% 100% 93,8% 

uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w 
posiedzeniach organów urzędu 

0% 53,3% 81,3% 

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

29% 46,7% 75% 

pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w 
prasie lokalnej i Internecie  

21,4% 66,7% 68,8% 

współpraca w zakresie oceny realizacji programów  7,1% 46,7% 56,3% 

konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa  7,1% 80% 56,3% 

promocja działalności poŜytku publicznego i podmiotów 
działających w tym obszarze  

7,1% 53,3% 50% 

współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 28,6% 47% 50% 

zawiązywanie partnerstw na rzecz wspólnych działań 0% 0% 43,8% 

patronat członków kierownictwa urzędów nad działaniami 
organizacji pozarządowych 

0% 40% 37,5% 

pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i 
międzynarodowych  14% 33,3% 25% 

pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 0% 20% 6,3% 

tworzenie banków danych o organizacjach pozarządowych 0% 13,3% 6,3% 

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

0% 6,7% 0% 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
12 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach 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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3. Program współpracy 

Mimo braku obowiązku prawnego w 2007 r. na terenie 2 województw urzędy 

administracji zespolonej w województwach (12,5%) posiadało program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Miało to miejsce w województwie mazowieckim i śląskim.  

Jako powody braku programu współpracy badane instytucje wskazywały na13: 

• brak potrzeby opracowania i funkcjonowania programu – 100% wskazań, 

• brak zainteresowania współpracą ze strony sektora pozarządowego – 100% wskazań. 

Wykres 2. Powody braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
organach administracji zespolonej w województwach w 2007 r. 

100%

100%brak zainteresowania
współprac ą ze strony

sektora pozarz ądowego

nie zaistniała potrzeba
opracowania programu

 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Kwestie problemowe we współpracy organów administracji zespolonej w 
województwach z sektorem pozarządowym    

W 2007 r. na terenie 2 województw (lubuskie, zachodniopomorskie) organy administracji 

zespolonej w województwach (12,5%) wskazały na istnienie kwestii problemowych we 

współpracy z sektorem pozarządowym. Podnoszone przez badane instytucje problemy 

dotyczyły błędów w sprawozdaniu z realizacji zadań publicznych, niezgodności 

składanych ofert ze statutem organizacji, zbyt małych środków finansowych 

przeznaczonych na dofinansowanie organizacji w stosunku do zgłaszanych potrzeb oraz 

problemów proceduralnych. 

 
                                                 
13 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie powody braku programu współpracy. 
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5. Wolontariat 

W 2007 r. większość instytucji administracji zespolonej w województwach (9, 56,3%) 

korzystało ze świadczeń wolontariuszy. Badane instytucja zawarły 23 porozumienia z 

wolontariuszami na okres co najmniej 30 dni i  3 porozumienia na okres poniŜej 30 dni. 

Najwięcej porozumień zawarto w województwie wielkopolskim (14). 

Mapa 13. Liczba porozumień z wolontariuszami ogółem w organach administracji 
zespolonej w województwach w 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wolontariusze reprezentowali głównie grupy wiekowe od 19 do 25 roku Ŝycia (55,6%) 

oraz od 26 do 35 roku Ŝycia (55,6%) i legitymowali się wykształceniem wyŜszym (88,9%) 

oraz średnim i policealnym (33,3%)14. 

 

                                                 
14 Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ organy administracji zespolonej w województwach mogły 
wskazać wszystkie przedziały wiekowe oraz poziomy wykształcenia wolontariuszy wykonujących u nich 
świadczenia. 
 

 

dolnośląskie 

kujawsko-pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 

małopolskie 

mazowieckie 

opolskie 

podkarpackie 

podlaskie 

pomorskie 

śląskie 

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie 

Means 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

3 

0 

1 0 

1 

14 

2 



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 

26

Tabela 9. Porozumienia zawarte z wolontariuszami przez organy administracji 
zespolonej w województwach 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 26 16 42 
2006 5 43 48 
2007 3 23 26 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 
 


