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S owo wst pne

Geneza Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontaria-
cie, si gaj ca po owy lat dziewi dziesi tych, oraz przebieg prac nad jej 
ostatecznym kszta tem wydatnie dowodz  fundamentalnego znaczenia 
tego dokumentu dla urzeczywistniania idei spo ecze stwa obywatelskiego. 

Powsta , uchwalony 24 kwietnia 2003 r., akt prawny o charakterze 
ustrojowym, który bezpo rednio odnosi si  do konstytucyjnej zasady 
pomocniczo ci, tak wa nej dla realizacji nadrz dnych celów i warto ci 
w polityce spo ecznej pa stwa.

Z ogromnym szacunkiem i uznaniem nale y odnie  si  do part-
nerskiej formu y prac nad jej ostatecznym kszta tem, wyra onej udzia-
em, w uspo ecznionym procesie legislacyjnym, przedstawicieli admini-

stracji publicznej, organizacji pozarz dowych oraz parlamentarzystów. 
Jest to bardzo dobry przyk ad skutecznego wspó dzia ania, opartego na 
zasadach dialogu obywatelskiego. 

Ustawa, w intencjach i za o eniach, odnosz c si  do istoty i tre ci 
dzia alno ci po ytku publicznego, mia a na celu: 
• ca o ciowe uregulowanie wspó pracy organizacji pozarz dowych  

z administracj  publiczn  w zakresie realizacji zada  publicznych;
• okre lenie sfer oraz charakteru aktywno ci spo ecznej i ekonomicz-

nej organizacji pozarz dowych w obszarach po ytku publicznego, 
w formie statutowej dzia alno ci nieodp atnej i odp atnej;

• stworzenie warunków do powstawania i funkcjonowania szcze- 
gólnej kategorii podmiotów pozarz dowych – organizacji po ytku 
publicznego; 

• instytucjonalizacj  dzia alno ci po ytku publicznego oraz dialogu 
obywatelskiego w postaci Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego  
– organu opiniodawczo-doradczego przy w a ciwym ministrze;  

• formalne uregulowanie statusu wolontariatu, poprzez okre lenie 
praw oraz obowi zków zarówno wolontariuszy, jak i podmiotów 
korzystaj cych z ich wiadcze .
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Ustawowy obowi zek przedstawienia przez Rad  Ministrów Sej-
mowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej Sprawozdania z dzia ania

Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie stanowi 
wymowny przejaw troski o w a ciwy przebieg procesów wdra ania fun-
damentalnych dla rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego tre ci jej zapi-
sów. Jest zarazem godnym upowszechnienia przyk adem w a ciwie 
pojmowanej kultury prawnej i politycznej w zakresie publiczno-spo- 
ecznego tworzenia rzeczywisto ci.

Struktura Sprawozdania jest funkcj  jego celu, a wi c prób
uporz dkowanego, ca o ciowego przedstawienia rezultatów funkcjono-
wania Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.
W pierwszej cz ci opracowania zawarta jest charakterystyka trzeciego 
sektora, traktowana jako t o i punkt wyj cia do analizy efektów procesu 
wdra ania Ustawy. W cz ci drugiej przedstawiono opis i wyja nienie 
przebiegu wdra ania Ustawy, z wyszczególnieniem mechanizmów  
i rezultatów funkcjonowania jej przepisów, odnosz cych si  do zasad  
i form w niej zawartych oraz norm i instytucji ustanowionych na mocy 
tego aktu prawnego. 

Sprawozdanie jest prób  dynamicznej rekonstrukcji przebiegu  
i rezultatów dzia ania Ustawy, uwzgl dniaj cej problematyk  statusu 
organizacji po ytku publicznego i nadzoru nad nimi, wspó pracy admi-
nistracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi, instytucji wolon- 
tariatu, miejsca i roli Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego oraz  
Departamentu Po ytku Publicznego w Ministerstwie Polityki Spo ecznej  
w procesie wdra ania Ustawy.

Istotn  cz ci Sprawozdania jest rozdzia  po wi cony wnioskom  
i rekomendacjom w kwestii perspektyw dalszego funkcjonowania Usta-

wy, z uwzgl dnieniem niezwykle cennych wyników bada  empirycz-
nych nad dotychczasowym procesem jej wdra ania.

Godny odnotowania jest fakt ogromnego wp ywu Ustawy na 
kszta towanie warunków rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego. Znaj-
duje to potwierdzenie zw aszcza w powstaniu i realizacji Rz dowego 
Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w trwaj cym procesie 
budowy Strategii Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego 
oraz Programu Operacyjnego Spo ecze stwo Obywatelskie. 
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Uspo eczniona formu a tworzenia Ustawy stanowi a bezpo redni
inspiracj  dla sposobu sporz dzania Sprawozdania. Dokument ten nie 
móg by powsta  bez udzia u i wydatnej pomocy administracji publicz-
nej, rz dowej i samorz dowej, na wszystkich szczeblach w adzy, orga-
nizacji pozarz dowych, rodowisk naukowo-badawczych oraz Rady 
Dzia alno ci Po ytku Publicznego.  

Rz d Rzeczypospolitej Polskiej sk ada wyrazy uznania i podzi -
kowania wszystkim partnerom bior cym czynny udzia  w procesie  
tworzenia Ustawy, jej wdra ania, a tak e monitorowania dzia ania tego 
tak fundamentalnego dla rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego aktu 
prawnego. 
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Wprowadzenie

W spo ecze stwach o d ugiej tradycji demokratycznej powszech-
ne sta o si  przekonanie, e wolny rynek i wolne wybory nie s  wystar-
czaj cymi elementami budowy silnego spo ecze stwa demokratyczne-
go. W przypadku bardzo istotnej sfery funkcjonowania pa stwa, jak
jest zaspokajanie potrzeb spo ecznych, administracja publiczna nie jest 
w stanie w pe ni sprosta  wszystkim wymogom. Luk  t  wype niaj
organizacje pozarz dowe, stanowi ce trzeci, obok publicznego i pry-
watnego, sektor spo ecze stwa globalnego. Stanowi  one jednocze nie 
integraln  cz  ka dego efektywnie funkcjonuj cego spo ecze stwa 
poprzez realizacj  zada  spo ecznych wynikaj cych z polityki pa stwa, 
a tak e tych, które, mimo istniej cego zapotrzebowania, nie znalaz y
ch tnych do ich realizacji. 

W ród podstawowych tendencji wspó czesnej polityki spo ecznej  
i funkcjonowania administracji publicznej istnieje konieczno  prowa-
dzenia wspó pracy w adz publicznych z organizacjami pozarz dowymi 
w sferze dostarczania obywatelom us ug publicznych. Organizacje po-
zarz dowe (popularnie zwane non-profit lub trzecim sektorem) w wielu 
krajach przej y na siebie – w wyniku porozumie  z w adzami publicz-
nymi ró nych szczebli – realizacj  us ug w takich dziedzinach jak  
indywidualna opieka socjalna, opieka nad chorymi, emigrantami, szkol-
nictwo, us ugi kulturalne, prawa cz owieka oraz wspó praca mi dzyna-
rodowa np. na rzecz rodowiska naturalnego. Taka sytuacja wyznacza 
jednocze nie rol  pa stwa jako g ównego kreatora standardów us ug 
wiadczonych przez sektor pozarz dowy, ich finansowania lub wspó fi-

nansowania, a tak e kontroli ich wykonywania. 
W ci gu prawie pi tnastu lat transformacji ustrojowej w Polsce, 

rozpocz tej czerwcowymi wyborami w 1989 r., organizacje pozarz -
dowe sta y si  nie tylko integraln  cz ci  odradzaj cego si  spo ecze -
stwa obywatelskiego, ale tak e przygotowa y si  do roli partnera w adzy 
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publicznej. Przestrze  stworzona w wyniku demokratycznych przemian 
zosta a skutecznie zagospodarowana przez aktywnych i zaanga owa-
nych obywateli. Sektor obywatelski sta  si  doskona  szko  aktywno ci
i odpowiedzialno ci poprzez oferowanie bezpo redniej pomocy tam, 
gdzie jest ona niezb dna1.

Prowadzona w tym okresie wspó praca mi dzy odradzaj cym si
trzecim sektorem i organami administracji publicznej mia a charakter 
dynamiczny i ulega a licznym zmianom, ewoluuj c w kierunku wypra-
cowania jej jasnych i trwa ych podstaw, zasad oraz form.  

Od 1989 r. do ko ca 1998 r. podmiotowy zakres wspó pracy by
znacznie ograniczony, gdy  partnerem organizacji pozarz dowych by a
g ównie administracja rz dowa oraz namiastka zdecentralizowanej w a-
dzy pa stwowej w postaci samorz du terytorialnego szczebla gminnego. 

Pocz wszy od stycznia 1999 r., tj. po wej ciu w ycie reform 
ustrojowych decentralizuj cych zadania publiczne, g ównym partnerem 
organizacji pozarz dowych sta y si  trzy szczeble jednostek samorz du
terytorialnego. W konsekwencji zmniejszy  si  zakres wspó pracy sektora 
obywatelskiego z organami administracji rz dowej, ale w dalszym ci gu
wspó praca ta mia a istotne znaczenie zarówno w obszarze wspólnego 
planowania dzia a , jak i finansowania zada  publicznych realizowa-
nych przez organizacje pozarz dowe.

Najnowszym instrumentem – porz dkuj cym, a zarazem kodyfiku-
j cym w szerokim zakresie zasady i formy wspó pracy, powszechnie 
uznawanym za „ma  konstytucj  wspó pracy mi dzy administracj  pu-
bliczn  i organizacjami pozarz dowymi” – sta a si Ustawa z 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie2. Nie-
które jej przepisy wesz y w ycie 29 czerwca 2003 r., w ca o ci za
Ustawa zacz a obowi zywa  od 1 stycznia 2004 r. 

Jedn  z konsekwencji wej cia w ycie Ustawy jest niniejsze Spra-
wozdanie, którego obowi zek sporz dzenia zosta  zapisany w art. 52, 
stanowi cym, e Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi  
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. spra-
wozdanie z dzia ania ustawy za okres od dnia jej wej cia w ycie do 
dnia 31 grudnia 2004 r.

                                                          

1  Stanowisko organizacji pozarz dowych – uczestników III Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarz dowych, Warszawa 2002.

2  DzU nr 96, poz. 873, z pó n. zm. Zwana dalej Ustaw .
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Celem Sprawozdania jest przedstawienie : 
–  w rozdziale I: podstawowych faktów o sektorze pozarz dowym

w Polsce; 
–  w rozdziale II: obrazu funkcjonowania nowych rozwi za  i instytu-

cji wprowadzonych Ustaw , dotycz cych g ównie prowadzenia 
dzia alno ci po ytku publicznego przez organizacje pozarz dowe, 
wspó pracy organów administracji publicznej z organizacjami poza-
rz dowymi w sferze po ytku publicznego, sprawowania nadzoru 
nad prowadzeniem dzia alno ci po ytku publicznego, a tak e
warunków wykonywania wiadcze  przez wolontariuszy oraz ko-
rzystania z tych wiadcze ;

–  w rozdziale III: podsumowania wspó pracy organów administracji 
publicznej z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku publicz-
nego oraz wniosków i rekomendacji wynikaj cych z bada  prze-
prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo ecznej w ra-
mach konkursu „Promocja, szkolenie i monitoring w zakresie Usta-

wy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring dzia ania Ustawy  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie”.

Dokument ten zosta  sporz dzony przez Departament Po ytku  
Publicznego we wspó pracy z Rad  Dzia alno ci Po ytku Publicznego. 
W pracach nad jego tworzeniem wykorzystano nast puj ce ród a:
–  informacje zebrane przez Departament Po ytku Publicznego w Mi-

nisterstwie Polityki Spo ecznej – przekazane, w ramach wcze niej 
nawi zanej wspó pracy, przez organy administracji rz dowej,
w tym ministrów i prezesów urz dów centralnych, organy admini-
stracji niezespolonej, wojewodów i podleg e im organy administra-
cji zespolonej oraz, za ich po rednictwem (w ramach instytucji nad-
zoru), przez organy jednostek samorz du terytorialnego szczebla 
powiatowego i gminnego oraz urz dy marsza kowskie; 

–  dane zgromadzone w wyniku bada  przeprowadzonych w 2004 r. 
na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo ecznej (w ramach wy ej  
wymienionego konkursu) przez nast puj ce podmioty: 

–  Instytut Spraw Publicznych; 
–  Stowarzyszenie Klon/Jawor; 
–  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
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Rozdzia  I.
Charakterystyka trzeciego sektora w Polsce3

1.1.  Liczba zarejestrowanych organizacji  

Wraz z wej ciem w ycie Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno-
ci po ytku publicznego i o wolontariacie pojawi a si  prawna definicja 

organizacji pozarz dowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej Ustawy organizacja-
mi pozarz dowymi s  osoby prawne lub jednostki nie maj ce osobowo ci
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, nie b d ce jednost-
kami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, i nie dzia aj ce w celu osi gni cia zysku, w tym fundacje  
i stowarzyszenia. Ustawa przyjmuje szerok  definicj  organizacji poza-
rz dowych: poza stowarzyszeniami i fundacjami do tak zdefiniowanego 
trzeciego sektora nale  te  inne podmioty, takie jak zwi zki zawodowe 
oraz organizacje samorz du gospodarczego czy zawodowego. 

Podstaw  do okre lenia liczby organizacji jest rejestr REGON 
G ównego Urz du Statystycznego. Do ko ca kwietnia 2004 r. zareje-
strowanych w nim by o 45 891 stowarzysze 4 i 7 210 fundacji, które  
w raporcie nazwano „organizacjami pozarz dowymi”. Gdyby jednak 
chcie  oszacowa  rozmiary ca ego trzeciego sektora, do liczby tej  
nale a oby do czy  14 tys. Ochotniczych Stra y Po arnych, 3524  
organizacji spo ecznych (komitety rodzicielskie, ko a owieckie oraz 
komitety spo eczne), 17 113 zwi zków zawodowych, 15 244 jednostek 
ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, 5515 organizacji samorz du  
gospodarczego i zawodowego oraz mniej liczne grupy zwi zków praco-
dawców i partii politycznych. Tak wi c, je li traktowa  wszystkie  
wymienione typy podmiotów jako „trzeci sektor”, liczy by on blisko  
109 tys. zarejestrowanych podmiotów.  

                                                          

3  Informacje zawarte w tym rozdziale pochodz  z badania przeprowadzonego na 
zlecenie Ministerstwa Polityki Spo ecznej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wyniki 
tego badania zosta y przedstawione w raporcie pt. Monitoring dzia ania ustawy  
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Pe ny tekst raportu jest dost p-
ny w serwisie internetowym Ministerstwa Polityki Spo ecznej (www.pozytek.gov.pl). 

4  Bez Ochotniczych Stra y Po arnych, które maj  form  prawn  stowarzysze .
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W badaniu przyj to definicj  w sz , odnosz c  si  tylko do tej 
grupy – stowarzysze  i fundacji5.

1.2.  Zró nicowanie regionalne 

Pod wzgl dem liczebno ci organizacji zarejestrowanych w syste-
mie REGON najlepiej wypada województwo mazowieckie, z prawie  
10 tys. stowarzysze  i fundacji. Znaczna cz  z nich zlokalizowana jest 
w Warszawie. W równie silnie zurbanizowanym województwie l skim 
jest ju  prawie dwa razy mniej organizacji. S siednie województwo 
opolskie zajmuje z kolei ostatnie miejsce w ród regionów, z zaledwie 
nieco ponad 1 tys. organizacji. Bardzo ma o formalnie zarejestrowanych 
stowarzysze  i fundacji wyst puje tak e w województwach wi tokrzy-
skim, lubuskim i podlaskim.  

Mapa 1. Organizacje pozarz dowe zarejestrowane w systemie REGON w 2004 r. 

                                                          

5  Dane pochodz  z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor  
na reprezentatywnej próbie 950 stowarzysze  i fundacji oraz analizy zawarto ci
bazy danych organizacji po ytku publicznego zgromadzonej przez Stowarzyszenie 
Klon/Jawor. 

4 500  -  9 620   (3) 
3 000  -  4 500   (4) 
2 000  -  3 000   (5) 
1 130  -  2 000   (4) 
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Województwo wi tokrzyskie jest tak e na ostatnim miejscu w ród
regionów pod wzgl dem dynamiki rozwoju sektora pozarz dowego. Od 
2002 r. liczba organizacji zarejestrowanych w jego granicach wzros a
o nieco ponad 18%, co jednak nie znaczy, e o tyle samo zwi kszy a si
liczba organizacji faktycznie dzia aj cych. Najwi kszy wzrost liczby 
zarejestrowanych inicjatyw pozarz dowych nast pi  w województwie 
opolskim. Dwa kolejne najdynamiczniej rozwijaj ce si  regiony to wo-
jewództwa mazowieckie i dolno l skie – zajmuj ce odpowiednio pierw-
sze i czwarte miejsce pod wzgl dem liczby organizacji. 

Mapa 2. Przyrost liczby organizacji pozarz dowych zarejestrowanych w sys-
temie REGON w latach 2002–2004 (w %) 

Istnieje wyra ny zwi zek mi dzy lokalizacj  stowarzysze  i fun-
dacji a tym, czym si  zajmuj , jakim dysponuj  potencja em oraz jaki 
jest zasi g ich dzia a . Zaczynaj c od tego ostatniego, wraz ze wzrostem 
wielko ci miejscowo ci ro nie równie  terytorialny zasi g dzia a  orga-
nizacji oraz zmniejsza si  liczba tych, których dzia alno  zorientowana 
jest wy cznie na najbli sze s siedztwo – obszar gminy lub powiatu.  
W Warszawie, gdzie zarejestrowanych jest oko o jednej pi tej wszyst-
kich organizacji pozarz dowych, tego rodzaju orientacj  zadeklarowa o
niespe na 10% badanych, podczas gdy w ród organizacji ze wsi i z ma-
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ych miasteczek – ponad 70%. Odwrotnie jest w przypadku dzia a
o charakterze „globalnym” – liczebno  organizacji nastawionych wy-

cznie na tego rodzaju aktywno  wzrasta wraz z wielko ci  miejsco-
wo ci (tabela 1).  

Tabela 1. Lokalizacja organizacji pozarz dowych a ich orientacja na dzia a-
nia o charakterze lokalnym (struktura procentowa) 

Lokalizacja  
organizacji

Organizacje  
dzia aj ce tylko 

w obr bie gminy/powiatu 

Organizacje  
dzia aj ce tylko 

na poziomie gminy  
lub wy szym

Wie  lub ma e miasta 70,7 3,6 

Miasta do 50 tys. mieszka ców 71,1 9,1 

Miasta powy ej 50 tys.  
mieszka ców

46,4 12,9 

Stolice województw 26,1 21,4 

Warszawa 9,3 70,6 

Ogó em 46,7 18,9 

Ró nice w terytorialnym zasi gu dzia a  koresponduj  ze zró -
nicowaniem wielko ci i kondycji finansowej organizacji pozarz -
dowych. Organizacje zlokalizowane w miastach s  wi ksze pod 
wzgl dem zarówno liczby cz onków (w ród organizacji cz onkow-
skich), jak i poziomu zatrudnienia i wysoko ci bud etu (tabela 2).  
Wed ug zebranych danych liczba cz onków i pracowników typowej 
organizacji warszawskiej jest ponaddwukrotnie wi ksza ni  organiza- 
cji maj cej siedzib  na wsi lub w ma ym miasteczku. Je li chodzi  
o bud et, dysproporcje s  jeszcze wi ksze6. Trzy na cztery organizacje 
z Warszawy legitymuj  si  rocznymi przychodami w wysoko ci do  

                                                          

6  Celowo u yto sformu owania „typowej”, zast puj c nim s owo „przeci tnej”. Ze 
wzgl du na niezwykle du e zró nicowanie wewn trzne zatrudnienia i dochodów 
badanych organizacji, rednie warto ci tych zmiennych maj  ma  warto  poznaw-
cz . Dlatego zamiast analizy rednich zastosowano do ich opisu percentyle – miary 
rozk adu warto ci ma o wra liwe na oddzia ywanie przypadków skrajnych. 
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285 tys. z , co stanowi ponaddziesi ciokrotno  maksymalnych przy-
chodów w takiej samej grupie organizacji wiejskich. Pod wzgl dem
finansowym organizacje po o one na wsi dzieli przepa  nie tylko  
od stolicy. Roczne przychody trzech czwartych inicjatyw wiejskich  
nie przekraczaj  26 tys. z  – jest to prawie trzy razy mniej ni  w wy-
padku organizacji maj cych siedziby w miastach do 50 tys. miesz- 
ka ców i prawie pi ciokrotnie mniej ni  w grupie organizacji z miast  
wojewódzkich.

Tabela 2. Lokalizacja organizacji pozarz dowych a ich wielko

Wielko  organizacji 

Lokalizacja  
organizacji

50% organizacji 
nie ma wi cej

ni  ... cz onków

Roczne przychody 75% 
organizacji w 2003 r. 
nie przekroczy y ... z

90% organizacji 
zatrudnia  

nie wi cej ni  ...  
pracowników 

Wie  lub ma e miasta 36 26 000 3 

Miasta do 50 tys.  
mieszka ców

35 71 196 5 

Miasta powy ej 50 tys. 
mieszka ców

45 85 000 6 

Stolice województw 54 120 000 6 

Warszawa 68 285 000 8 

Ró nice mi dzy organizacjami „miejskimi” i „wiejskimi” dotycz
tak e samej istoty ich dzia a  – tego, czym si  zajmuj . Wed ug  
danych z cytowanego badania Stowarzyszenia Klon/Jawor zdecydowa-
na wi kszo  ankietowanych organizacji zlokalizowanych na wsi b d
w ma ych miasteczkach (do 10 tys. mieszka ców) to kluby sportowe 
b d  stowarzyszenia rekreacyjne (tabela 3). Dla porównania, w War-
szawie stanowi  one niewiele ponad 10% wszystkich organizacji  
pozarz dowych. Relatywnie du o organizacji z ma ych miejscowo ci
dzia a tak e w dziedzinie ochrony rodowiska i rozwoju lokalnego.  
Z kolei w miastach powy ej 10 tys. mieszka ców (niezale nie od  
ich wielko ci) wyst puje wi cej organizacji zajmuj cych si  g ównie
edukacj  i wychowaniem b d  dzia aj cych na polu pomocy spo- 
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ecznej, ochrony zdrowia i us ug socjalnych. Istotne ró nice dotycz
równie  sfery kultury, a tak e dzia a  silnie zwi zanych z warto ciami
demokratycznymi, takich jak walka o prawa cz owieka czy wspieranie 
inicjatyw pozarz dowych. Organizacje z Warszawy wskazywa y kul- 
tur  i sztuk  jako g ówne pole dzia a  trzy razy cz ciej ni  organiza-
cje maj ce siedziby w ma ych miejscowo ciach. W przypadku dzia- 
a  na rzecz praw cz owieka oraz inicjatyw s u cych wspieraniu roz-

woju rodowiska pozarz dowego dysproporcje okaza y si  jeszcze 
wi ksze – w Warszawie tego rodzaju dzia alno ci  zajmuje si  co  
dziesi ta organizacja, a w ma ych miejscowo ciach – mniej wi cej 
jedna na 100. 

Tabela 3. Lokalizacja organizacji pozarz dowych a najwa niejsze pole ich 
dzia alno ci (w %)a

Najwa niejsze pole dzia alno ci wskazane przez organizacj

Lokalizacja
organizacji kultura  

i sztuka 

sport, 
rekreacja, 

hobby

edukacja
i wycho-

wanie

ochrona 
zdrowia, 
opieka

spo eczna, 
us ugi

socjalne

ochrona
rodowiska, 

rozwój 
lokalny

prawa
cz owieka,
wsparcie 

dla
organizacji 

poza-
rz dowych

Wie  i ma e
miasta

8,3 60,3 6,3 9,0 12,7 1,3 

Miasta do 50 tys. 
mieszka ców

11,5 36,8 11,6 20,6 11,0 3,0 

Miasta  
powy ej 50 tys. 
mieszka ców

5,9 41,3 10,6 22,5 5,8 5,4 

Stolice
województw 

13,8 27,1 12,7 22,2 10,8 3,5 

Warszawa 23,7 13,7 11,6 19,1 8,2 10,6 

Ogó em 11,6 38,7 10,3 18,1 10,1 4,0 
a Wskazania w wierszach nie sumuj  si  do 100%, poniewa  pomini to najmniej licznie repre-

zentowane kategorie dzia a  organizacji. 
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1.3.  Pola i formy dzia alno ci

Wyniki badania organizacji pozarz dowych przeprowadzonego  
w 2004 r. wskazuj  jednoznacznie, e sport, turystyka, rekreacja i wy-

poczynek to obszar, w którym dzia a najwi kszy odsetek organizacji  
– niemal 40% wskazuje go jako najwa niejsze pole swoich dzia a ,
a dodatkowe 20% twierdzi, e dzia a w tym obszarze, cho  nie jest to 
dla nich najwa niejsze pole dzia a .

Inne dziedziny, które organizacje cz sto wskazuj  jako naj- 
wa niejsze pole swoich dzia a , to kultura i sztuka (dla niemal 12% 
organizacji jest to najwa niejsze pole dzia a ), edukacja i wychowanie 

(wskazuje je co dziesi ta organizacja), us ugi socjalne i pomoc spo ecz-

na (podobnie jak w przypadku edukacji i wychowania – dla co dziesi tej 
organizacji najwa niejsze pole dzia a ), ochrona zdrowia (dla 8% orga-
nizacji jest to najwa niejsze pole dzia a ) oraz rozwój lokalny w wymia-
rze spo ecznym i materialnym (6,5% organizacji).  

Organizacje cz sto prowadz  rozbudowan  dzia alno  i nie 
ograniczaj  si  do jednego obszaru dzia alno ci, dlatego warto te  przyj-
rze  si  procentowemu rozk adowi odpowiedzi na pytanie o wszystkie 
pola prowadzonych dzia a . Przy tak sformu owanym pytaniu na drugim 
miejscu (po „sporcie, rekreacji, turystyce i wypoczynku”) wskazywany 
jest obszar dzia a  zwi zany z edukacj  i wychowaniem (ponad 40% 
organizacji). S  w ród nich zarówno organizacje prowadz ce wszel- 
kiego rodzaju dzia alno  szkoleniow , informacyjn , a tak e profilak-
tyczn  czy u wiadamiaj c , niezale nie od typu odbiorców, jak i orga-
nizacje pracuj ce z dzie mi, a wi c prowadz ce wszelkiego rodzaju 
dzia ania wychowawcze.  

Mo liwo  wskazania wi cej ni  jednej dziedziny dzia a  zwi k-
szy a procenty wskaza  na poszczególne dziedziny. Mimo e organizacji 
deklaruj cych, e ich najwa niejsze pole dzia a  to: „ochrona rodowi-
ska”, „sprawy zawodowe, pracownicze i bran owe”, „prawo i jego 
ochrona, prawa cz owieka, dzia alno  polityczna”, „badania naukowe”, 
„wsparcie dla instytucji, organizacji pozarz dowych i inicjatyw obywatel-
skich”, „dzia alno  mi dzynarodowa” i „religia” jest mniej ni  po 5%, to 
ich odsetek zwi ksza si  cz sto do kilkunastu, kiedy organizacje maj
szanse wskaza  wszystkie obszary prowadzonych dzia a  (tabela 4). 
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Tabela 4.  Pola dzia alno ci organizacji pozarz dowych 

Pole dzia alno ci

Procent wskaza
na jedno, najwa niejsze 

pole prowadzonej  
dzia alno ci

Procent wskaza
na wszystkie pola  

prowadzonej  
dzia alno ci

Sport, turystyka, rekreacja, hobby  38,6 61,7 

Edukacja i wychowanie  10,3 43,6 

Us ugi socjalne, pomoc spo eczna  10,0 26,6 

Kultura i sztuka 11,6 26,1 

Ochrona zdrowia  8,2 24,0 

Rozwój lokalny w wymiarze  
spo ecznym i materialnym 6,5 20,9 

Ochrona rodowiska  3,6 15,8 

Wsparcie dla instytucji, organizacji  
pozarz dowych i inicjatyw obywatelskich 1,4 14,0 

Dzia alno  mi dzynarodowa  0,7 11,3 

Prawo i jego ochrona, prawa  
cz owieka i dzia alno  polityczna  2,6 11,1 

Badania naukowe  1,8 8,5 

Sprawy zawodowe, pracownicze,  
bran owe  2,9 6,7 

Religia  0,3 2,0 

Inne  1,6 4,1 

1.4.  Potencja  ekonomiczny 

Przychody7

W 2003 r. przychody po owy organizacji pozarz dowych (któ- 
re przekaza y informacje na ten temat) nie przekroczy y 13 tys. z 8. To  

                                                          

7  Dok adn  lub przybli on  kwot  przychodów z 2003 r. poda o 80% organizacji, 
pozosta e nie odpowiada y na to pytanie, poniewa  powsta y po 2003 r. (7%) albo 
„uciek y” od odpowiedzi twierdz c, e trudno im powiedzie , jakimi rocznymi  
przychodami dysponowa y. Co siódma organizacja nie by a w stanie, nawet w przy-
bli eniu, oszacowa  kwoty przychodów i bardziej prawdopodobne wydaje si , i  po 
prostu nie chcia y ujawni  tej informacji.

8  Tyle wynosi mediana, czyli warto  dziel ca zbiór na po ow  ze wzgl du na liczebno .
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Odsetek organizacji posiadaj cych przychody w 

przedzia ach

26%

21,6%

31,4%

17,4%

3,4%
0,2%

15,3%

26,6%

35,6%

17,5%

4,5%
0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

0-1 tys. 1 tys.-10

tys.

10 tys. -

100 tys.

100 tys. - 1

mln

1 mln - 10

mln

pow. 10

mln

2003

2001

o 5 tys. mniej ni  w 2001 r. Szczegó owe porównanie przychodów  
w latach 2001 i 2003 przedstawia wykres 1. Na jego podstawie mo na
stwierdzi  nieznaczne pogorszenie sytuacji finansowej organizacji poza-
rz dowych w ci gu ostatnich 2 lat. Najwi ksz  ró nic  wida  w odset-
kach organizacji najubo szych – w 2001 r. te z rocznym bud etem do  
1 tys. z  stanowi y 15,3%, w 2003 r. by o ich 21,6%. Z kolei nieznacznie 
mniej by o w 2003 r. organizacji osi gaj cych przychody w granicach 
10 tys. z  – 100 tys. z . W zwi zku z tym odsetek organizacji, których 
przychody wynosi y ponad 100 tys. z , w ci gu ostatnich 2 lat niemal si
nie zmieni  – w 2001 r. by o ich 22,4%, a w 2003 r. 20,6%. 

Wykres 1.  Przychody organizacji pozarz dowych w latach 2001 i 2003 (struk-
tura procentowa) 

W tabeli 5 przedstawionych jest kilka uj  kwestii udzia u róde
finansowania w organizacjach pozarz dowych (fundacjach i stowarzy-
szeniach).
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Tabela 5. ród a finansowania organizacji pozarz dowych

Symbol A B C D

Procent organizacji,  
dla których przychody  

z danego ród a stanowi y
okre lony procent  

przychodów 

Procent organizacji,  
które z danego ród a

otrzyma y kwoty nale ce
do poszczególnych  

przedzia ów ród a
finansowe 

P
ro

ce
n

t 
o

rg
an

iz
ac

ji
,

kt
ó

re
 k

o
rz

ys
ta

j
z 

d
an

eg
o

 
ró

d
a

1
–2

0

2
1

–4
0

4
1

–6
0

6
1

–8
0

8
1

–1
0

0

b
ra

k 
d

an
yc

h
 

d
o

 1
0

 t
ys

. 

d
o

 1
0

0
 t

ys
. 

d
o

 1
 m

ln
 

d
o

 1
0

 m
ln

 

p
o

w
y

ej
1

0
 m

ln
 

b
ra

k 
d

an
yc

h
 

P
ro

ce
n

to
w

y 
u

d
zi

a
p

o
sz

cz
eg

ó
ln

yc
h

 
ró

d
e

w
 c

a
o

ci
 z

as
o

b
ó
w

 s
ek

to
ra

 

ród a
rz dowe 19,3 8,5 1,8 2,5 1,3 1,2 4,1 6,1 4,6 2,4 0,2 0,01 6,1 13,1 

ród a
publiczne  
zagraniczne 4,0 1,6 0,4 0,6 0,3 0,2 0,9 0,4 1,0 1,2 0,1  1,3 3,5 

ród a
jednostek  
samorz du
terytorialnego 45,2 13,2 6,3 6,8 4,7 8,2 6,0 17,5 13,6 1,8 0,5 0,01 11,8 16,5 

Inna
organizacja 
krajowa 9,2 5,1 1,2 0,4 0,7 0,4 1,3 3,7 1,9 0,4 0,01  3,2 1,1 

Organizacja 
zagraniczna 4,6 1,9 0,8 0,2 0,4 0,3 1,0 0,8 1,3 0,3 0,1  2,1 4,1 

Darowizny  
od osób
prywatnych 40,9 22,2 5,5 2,3 1,3 2,9 6,7 20,8 7,0 0,9 0,1 0,002 12,0 4,7 

Darowizny  
od instytucji  
i firm 38,8 20,3 4,1 4,0 1,1 2,8 6,5 17,6 7,6 1,6 0,02  12,0 7,0 

Dotacje  
od oddzia u
tej samej  
organizacji 3,1 1,9  0,1 0,3  0,9 0,9 0,2 0,1   2,0 0,3 

Sk adki  
cz onkowskie 59,9 29,8 4,8 3,1 2,2 11,7 8,3 33,8 6,9 1,2 0,2 0,002 17,7 8,1 

Dochody  
z kampanii 
i zbiórek  
publicznych 6,5 4,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,9 3,3 1,3 0,3 0,01  1,7 1,2 

Odsetki
bankowe,  
zyski z kapita u
elaznego 15,3 11,1 0,1 0,2  0,3 3,7 7,8 2,0 0,3 0,1  5,2 2,7 
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Symbol A B C D

Procent organizacji,  
dla których przychody  

z danego ród a stanowi y
okre lony procent  

przychodów 

Procent organizacji,  
które z danego ród a

otrzyma y kwoty nale ce
do poszczególnych  

przedzia ów ród a
finansowe 

P
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n
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o
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ac

ji
,
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ó
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Op aty
w ramach  
odp atnej  
dzia alno ci
statutowej 8,2 3,6 1,0 0,5 0,4 0,6 2,1 2,3 1,3 1,3 0,1 0,004 3,3 4,8 

Dochody  
z dzia alno ci
gospodarczej 10,5 1,3 1,2 2,3 1,9 1,9 1,9 1,1 3,6 2,0 0,7 0,002 3,1 20,7 

Inne  12,3 4,1 2,0 0,9 1,0 2,2 2,1 4,7 2,5 1,4 0,4 0,002 3,3 12,1 

Pierwsze z nich (kolumna oznaczona symbolem A) pokazuje, jaki 
odsetek stowarzysze  i fundacji korzysta z poszczególnych róde . To 
uj cie jest uszczegó owione w kolumnie B, w której przedstawione zo-
sta o, dla jakiego odsetka organizacji rodki z danego ród a stanowi
okre lony procent ich przychodów. Kolejne uj cie (kolumna C) pokazu-
je, jaki procent organizacji korzysta o w ostatnim roku z danego ród a
w zale no ci od wielko ci uzyskanych rodków – tak wi c pokazane jest 
tu np., e 6,1% organizacji otrzyma o ze róde  publicznych rz dowych 
kwot  mieszcz c  si  w przedziale 1 tys. – 10 tys. z . W kolumnie D 
przedstawiony jest udzia  poszczególnych róde  w ca o ci przychodów 
sektora organizacji pozarz dowych. Warto przyjrze  si  tym danym.  

Najistotniejszym ród em dochodu dla organizacji pozarz dowych
– niemal 30% – pozostaj krajowe rodki publiczne ( cznie samorz du

terytorialnego i rz dowe). Jest to odsetek nieznaczny, jeszcze mniejszy 
ni  w 2002 r. – o 3,5 punktu procentowego.  

W 2003 r. drugi pod wzgl dem wielko ci udzia  w przychodach ca-
ego trzeciego sektora mia y przychody z dzia alno ci gospodarczej  

– stanowi y one 20% sumy przychodów, a wi c dwa razy wi cej ni
w 2001 r. Jest to chyba najwi ksza zmiana w strukturze przychodów tego 
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sektora w ci gu dwóch lat. Trzeba zaczeka  na wyniki kolejnego badania, 
aby stwierdzi , czy przesuni cia te wiadcz  o sta ej zmianie w strukturze 
przychodów, cho  tak  zmian  potwierdzaj  równie  inne dane. Przede 
wszystkim nale y zwróci  uwag , e zwi kszy  si  odsetek organizacji, 
które w danym roku osi ga y z dzia alno ci gospodarczej jakie  dochody 
(w 2002 r. by o ich 6,4%, a w 2003 r. 10,5%), ponadto odsetek organiza-
cji deklaruj cych, e prowadz  dzia alno  gospodarcz  wzrós  z 11 do 
16. Przyczyny tych zmian mo na szuka  m.in. w trudnej sytuacji finan-
sowej trzeciego sektora, która sk ania coraz wi ksz  liczb  organizacji  
do zmiany strategii zdobywania funduszy na „samofinansowanie”. Nie 
nale y te  zapomina , e w zwi zku z wej ciem w ycie Ustawy o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (cho  nie tylko) nast pi o
pewne uporz dkowanie poj , a jednocze nie obalenie mitów na temat 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, m.in. w kwestii mo liwego za-
kresu i przedmiotu jej prowadzenia.  

Nie jest wykluczone, e w efekcie tego uporz dkowania poj
zmniejszy  si  udzia  procentowy przychodów z darowizn od osób indy-
widualnych – w 2003 r. stanowi y one 4,7% sumy przychodów trzeciego 
sektora, podczas gdy w 2001 r. 10,3%. Mimo e zarówno w 2002 r., jak  
i w 2004 r. pytano o darowizny nie b d ce op atami za us ugi, mo na
przypuszcza , e w 2001 r. cz ciej zdarza y si  praktyki przekazywania 
op at w formie darowizn. Jest to jedna z hipotez t umacz ca zmniejszenie 
udzia u przychodów z tego ród a9. Je li porówna  odsetek organizacji, 
których przychody w latach 2001 i 2003 zasila y darowizny od osób in-
dywidualnych, to wida , e nie nast pi y tu istotne zmiany. Nie wydaje 
si  wi c, eby organizacje przesta y zabiega  o darowizny, jednak wyniki 
tych zabiegów s  gorsze. Dla porz dku nale y zaznaczy , e co czwarta 
organizacja deklaruj ca przychody z filantropii indywidualnej nie podaje 
kwoty przychodów z tego ród a, co wp yn o na wielko  ostatecznej 
sumy przychodów z tego ród a.

Jednocze nie nieznacznie zwi kszy  si  udzia  procentowy  
przychodów pochodz cych z darowizn od firm i instytucji – z 6,2%  
w 2001 r. do 7% w 2003 r.

                                                          

9  Jest to hipoteza sformu owana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, które przeprowadzi-
o badanie.
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1.5.  Potencja  spo eczny

P atni pracownicy 
Z bada  przeprowadzonych w 2004 r. wynika, e tylko co trzecia 

organizacja pozarz dowa zatrudnia p atny personel. W 2002 r. 45% 
organizacji zadeklarowa o jak  form  wspó pracy z p atnym persone-
lem, cho  jednocze nie tylko 35% stwierdzi o, e zatrudnia pracow- 
ników na umow  o prac . Nale y wi c przypuszcza , e mniej jest  
organizacji posiadaj cych sporadycznie p atnych wspó pracowników, 
za  liczba organizacji na sta e korzystaj cych z pracy p atnego personelu 
nie zmieni a si . Potwierdzaj  to szacunki dotycz ce liczby osób zatrud-
nionych w trzecim sektorze w przeliczeniu na pe ne etaty – na pod- 
stawie informacji zebranych w badaniu z 2002 r. oszacowano j  na  
ok. 62 tys. etatów, dane z 2004 r. wiadcz , i  liczba ta zwi kszy a si
nieznacznie – do nieca ych 64 tys. etatów (co stanowi 0,56% zatrudnie-
nia poza rolnictwem w III kwartale 2004 r.). 

Tabela 6.  Personel organizacji pozarz dowych (w %)

Organizacje zatrudniaj ce p atnych pracowników ( 33,2%), w tym... 

procent 
organizacji
zatrudniaj -

cych
pracowników

procent  
organizacji

zatrudniaj cych
pracowników 
w przeliczeniu 

na etaty 

procent organizacji 
zatrudniaj cych 
pracowników,  

dla których praca 
w organizacji jest 

g ównym miejscem 
pracy zarobkowej 

procent  
organizacji,

które dodatkowo  
wspó pracowa y
z pracownikami 

Liczba
pracowników 

  nie posiadaj  tego 
typu pracowników 

– 10,9 

nie posiadaj
tego typu  

pracowników – 9,1 

1 7,1 8,6 6,7 3,0 

2–5 15,5 7,6 8,5 7,8 

6–10 4,4 3,4 2,9 3,4 

11–20 3,1 1,0 1,3 2,1 

21 i wi cej 1,6 1,2 1,3 3,9 

Brak danych 1,5 11,4 1,7 3,9 

Nie zatrudniaj
sta ych
pracowników 

66,8 



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie34

Nawet je li organizacje zatrudniaj  p atnych pracowników, to  
w wi kszo ci przypadków (ok. 70%) liczba personelu nie przekracza  
5 osób (tabela 6). Niewiele ponad 1% organizacji zatrudnia wi cej ni
20 osób.

Cz onkowie 

O cz onkostwie mówimy tylko w przypadku stowarzysze  (posia-
danie co najmniej 15 cz onków stanowi formalny warunek ich powo a-
nia). Po owa stowarzysze  ma nie wi cej ni  42 cz onków. Co czwarte 
stowarzyszenie zrzesza wi cej ni  90 osób, a ok. 5% ma wi cej ni
1 tys. cz onków.

Dane te nie ró ni  si  znacz co od wyników badania z z 2002 r., 
wydaje si  wi c, e przez ostatnie 2 lata organizacje nie poszerzy y swo-
jej bazy cz onkowskiej, ale tak e nie utraci y swych cz onków. Trzeba 
jednak podkre li , e z deklaracji samych organizacji wynika co  innego 
– tylko 47% stowarzysze  twierdzi, i  liczba ich cz onków pozosta a
w ci gu ostatnich 2 lat bez zmian, 31% deklaruje, e liczba ich wzros a, 
a 13% – e zmala a.

Wolontariusze  

W pracach 44,4% organizacji pozarz dowych uczestnicz wolon-
tariusze (nie b d cy jednocze nie cz onkami organizacji).

W po owie organizacji wspó pracuj cych z wolontariuszami licz-
ba wolontariuszy w ostatnim roku nie przekroczy a 10 osób, w kolej-
nych 27% by o ich 11–30, a powy ej 100 wolontariuszy mia o 5%  
organizacji.  

W latach 2002–2004 liczba organizacji, które deklarowa y wspó -
prac  z nie wi cej ni  5 wolontariuszami wzros a o 8 punktów procen-
towych, a o 4 punkty procentowe zmniejszy a si  liczba organizacji, 
które mia y w ostatnim roku ponad 60 wolontariuszy (wykres 2). Jednak 
wi kszo  organizacji nie odczu a tego nieznacznego spadku liczby 
wolontariuszy zaanga owanych w ich prace – tylko co dziesi ta organi-
zacja wspó pracuj ca z wolontariuszami twierdzi, e w ci gu ostatnich  
2 lat ich liczba zmala a, niemal po owa uwa a, e nie zmieni a si ,
a ponad jedna trzecia zarejestrowa a wzrost ich liczby.  
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Wykres 2.  Organizacje pozarz dowe wspó pracuj ce z wolontariuszami  
w latach 2002 i 2004 (struktura procentowa) 

1.6.  Uregulowania prawne 

Kwestia uregulowa  funkcjonowania organizacji pozarz dowych
i ich wspó pracy z administracj  publiczn  w obowi zuj cym ustawodaw-
stwie obejmuje wiele rozwi za . Dokonuj c przegl du regulacji prawnych 
w tej materii, nale y mie  na wzgl dzie pewn  systematyk  prawa. 

Regulacje prawne wprowadzone po 1989 r. przywróci y organiza-
cjom trzeciego sektora „prawo do istnienia” w systemie instytucjonalnym 
i stworzy y ogólne warunki do samoorganizacji spo ecznej. Na poziomie 
ogólnych deklaracji politycznych zrzeszenia i inne organizacje tworzone 
przez obywateli zosta y uznane za niezb dny element systemu demokra-
tycznego, zabrak o natomiast zapisów, które mog yby sta  si  podstaw
partnerskiej wspó pracy mi dzy pa stwem a organizacjami spo ecze -
stwa obywatelskiego w obszarze szeroko rozumianego dialogu spo ecz-
nego czy us ug spo ecznych10.

                                                          

10  Por. S. Na cz, Organizacje spo ecze stwa obywatelskiego w III RP, w: I. Jackiewicz 
(red.), W poszukiwaniu modelu. Zmiany instytucjonalne w latach 1989–2001, Wy-
dawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
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Podstaw  ustrojow  funkcjonowania organizacji pozarz dowych
jest art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  
Zapewnia on wolno  tworzenia i dzia ania stowarzysze , ruchów oby-
watelskich oraz innych dobrowolnych zrzesze  i fundacji, które musz
zapewnia  jawno  cz onkostwa i struktur organizacyjnych, nieodwo y-
wanie si  do totalitarnych metod i praktyk dzia ania oraz niepropagowa-
nie nienawi ci rasowej lub narodowo ciowej oraz wp ywania na polityk
za pomoc  przemocy, podkre laj c jednocze nie, e wolno  ta mo e
by  ograniczona jedynie przez s d i to tylko wówczas, gdyby cele lub 
dzia alno  organizacji by y sprzeczne z Konstytucj  b d  ustaw 11.

Podstawami prawnymi bezpo rednio reguluj cymi funkcjonowa-
nie organizacji pozarz dowych w Polsce s : Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach12 oraz Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze-
niach13. Okre laj  one cele i zasady tworzenia, dzia alno ci oraz nadzo-
ru nad tymi formami organizacji pozarz dowych. 

Nale y jednak stwierdzi , i  akty te nie reguluj  w sposób wy-
czerpuj cy wszystkich kwestii funkcjonowania organizacji.  

Istniej  tak e inne typy organizacji o bardzo ci le okre lonej struktu-
rze, powo ywane oddzielnymi aktami prawnymi. Nale  do nich ró nego
rodzaju komitety spo eczne, organizacje samorz dów ró nych grup zawo-
dowych, cechy i izby rzemie lnicze, organizacje ko cielne. Niektóre orga-
nizacje powo ane s  na mocy oddzielnych ustaw (m.in. Polski Czerwony 
Krzy , Polski Komitet Pomocy Spo ecznej czy Polski Zwi zek owiecki).  

Kwestia wspó pracy organizacji pozarz dowych z organami admi-
nistracji publicznej doczeka a si  wielu rozwi za  i zosta a uregulowana 
w aktach prawnych przedstawionych w za czniku 1. 

1.7.  Problemy organizacji  

Brak zasobów finansowych nie jest jedyn  bol czk  sektora poza-
rz dowego – drugim najcz ciej wskazywanym problemem okazuje si

                                                          

11  Art. 12, 13, 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
DzU 1997, nr 78, poz. 483.

12  DzU 1984, nr 46, poz. 203 z pó n. zm.
13  DzU 1990, nr 20, poz. 104 z pó n. zm.
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brak osób gotowych do bezinteresownej pracy na rzecz organizacji 
(osobn  spraw , nierozstrzygaln  w tym momencie, jest kwestia, jak 
aktywnie organizacje szukaj  osób, które mog yby wesprze  ich dzia a-
nia). Kolejny problem stanowi nadmiernie rozbudowana biurokracja  
i skomplikowane formalno ci zwi zane z pozyskiwaniem dofinanso- 
wania ze rodków sponsorów, programów publicznych czy funduszy 
unijnych (tabela 7). 

Tabela 7.  Problemy organizacji pozarz dowych

Problemy, które by y odczuwane w pracy organizacji  
pozarz dowych w ci gu ostatnich 2 lat 

Procent organizacji, 
które odczuwa y

dany problem 

Trudno ci w zdobywaniu funduszy lub sprz tu niezb dnego  
do prowadzenia dzia a  organizacji pozarz dowych

77,3 

Brak osób gotowych bezinteresownie anga owa  si  w dzia ania
organizacji pozarz dowych

53,8 

Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej 48,2 

Zbyt skomplikowane formalno ci zwi zane z korzystaniem ze 
rodków grantodawców, sponsorów lub funduszy Unii Europejskiej 

48,1 

Niejasne regu y wspó pracy organizacji pozarz dowych  
z administracj  publiczn

37,4 

Brak dost pu do wiarygodnych informacji, wa nych dla  
organizacji pozarz dowych

31,2 

Niedoskona o  lub brak przepisów reguluj cych dzia ania 
organizacji pozarz dowych

28,7 

Trudno ci w utrzymaniu dobrego personelu i wolontariuszy 26,4 

Niekorzystny wizerunek organizacji pozarz dowych w opinii 
publicznej i w mediach, brak zaufania do organizacji  
pozarz dowych 

19,9 

Zbyt wysokie obci enia podatkowe organizacji pozarz dowych 18,2 

Konkurencja ze strony innych organizacji pozarz dowych 16,0 

Brak wspó pracy lub konflikty w rodowisku organizacji  
pozarz dowych 

13,1 

Nadmierna kontrola organizacji pozarz dowych ze strony  
administracji publicznej 

11,0 

Odchodzenie od misji, dla której powsta a organizacja  
pozarz dowa

6,6
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Proszone o ocen  wagi problemów z punktu widzenia ca ego sek-
tora pozarz dowego organizacje wskazuj  te same trudno ci jako najdo-
tkliwsze („w zdobywaniu funduszy lub sprz tu niezb dnego do prowa-
dzenia dzia a  organizacji”), a tak e te najmniej dotkliwe: powodowane 
kontrol  ze strony administracji lub odchodzeniem od misji, dla której 
organizacja powsta a. Jako bardziej dotkliwe z perspektywy sektora s
postrzegane problemy zwi zane z pewnymi rozwi zaniami systemowy-
mi, które ze swej natury dotycz  ca ego sektora (formalno ci zwi zane
z korzystaniem ze rodków grantodawców, sponsorów lub funduszy 
Unii Europejskiej czy zbyt wysokie obci enia podatkowe organizacji) 
albo te wynikaj ce z kontaktów z administracj  (np. nadmiernie rozbu-
dowana biurokracja administracji publicznej). 

Najmniejsze zaniepokojenie organizacji budz  kwestie zwi zane  
z „wewn trznym yciem” sektora pozarz dowego: konkurencj  ze stro-
ny innych podmiotów, konfliktami mi dzy organizacjami spo ecznymi, 
kontrol  ze strony instytucji publicznych oraz odchodzeniem od misji 
organizacji.  
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Rozdzia  II.
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie 

2.1.  Informacje ogólne 

2.1.1. Zagadnienia definicyjne 

Organizacje pozarz dowe 

W rozumieniu Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie za organizacje pozarz dowe uznaje si  „nie b d ce jednost-
kami sektora finansów publicznych i nie dzia aj ce w celu osi gni cia 
zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadaj ce osobowo ci prawnej 
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzy-
szenia”14.

W wietle tej definicji za organizacj  pozarz dow  nie b dzie 
mo na uzna  podmiotów wskazanych w art. 5 Ustawy z 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych, którymi s :
− organy w adzy publicznej, organy administracji rz dowej, organy 

kontroli pa stwowej i ochrony prawa, s dy i trybuna y, a tak e jed-
nostki samorz du terytorialnego i ich organy oraz zwi zki;

− jednostki bud etowe, zak ady bud etowe i gospodarstwa pomocni-
cze jednostek bud etowych;

− fundusze celowe; 
− pa stwowe szko y wy sze;
− jednostki badawczo-rozwojowe;  

                                                          

14  Pe n  definicj  poj cia „organizacja pozarz dowa” wprowadzi a dopiero Ustawa  
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Wcze niej podejmowano pró-
by zdefiniowania podmiotów, które mo na by oby uzna  za organizacje pozarz do-
we w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe -
nosprawnych oraz w Ustawie o finansach publicznych.
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− samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej; 
− pa stwowe lub samorz dowe instytucje kultury;  
− Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Spo ecznego i zarz dzane przez nie fundusze; 
− Narodowy Fundusz Zdrowia; 
− Polska Akademia Nauk i tworzone przez ni  jednostki organiza- 

cyjne;
− pa stwowe lub samorz dowe osoby prawne utworzone na podsta-

wie odr bnych ustaw w celu wykonywania zada  publicznych,  
z wy czeniem przedsi biorstw, banków i spó ek prawa handlowego. 

Okre lenie „nie dzia aj ce w celu osi gni cia zysku” nie ogranicza 
uprawnie  organizacji, które prowadz  dzia alno  gospodarcz . Uzna-
no, e prowadzenie dzia alno ci gospodarczej  

nie pozbawia fundacji czy stowarzyszenia cech podmiotu, który 
nie dzia a dla zysku. Sta o si  tak dlatego, e dochody z takiej dzia alno-
ci musz  by  w ca o ci przekazywane na cele statutowe organizacji. 

Za organizacje pozarz dowe mo na wi c uzna  nast puj ce oso-
by prawne15:
− stowarzyszenia, a tak e ich jednostki terenowe maj ce osobowo

prawn ;
− zwi zki stowarzysze ;
− fundacje; 
− kó ka rolnicze; 
− rolnicze zrzeszenia bran owe;
− zwi zki rolników, kó ek i organizacji rolniczych; 
− zwi zki rolniczych zrzesze  bran owych; 
− zwi zki zawodowe rolników indywidualnych; 
− cechy rzemie lnicze;
− izby rzemie lnicze;
− Zwi zek Rzemios a Polskiego; 

                                                          

15  Na podstawie za cznika nr 3 do Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia  
21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów wcho-
dz cych w sk ad Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów  
w tych rejestrach, DzU 2000, nr 117, poz. 1237, z pó n. zm.
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− zrzeszenia handlu i us ug;
− zrzeszenia transportu; 
− ogólnokrajowe reprezentacje zrzesze  handlu i us ug;
− ogólnokrajowe reprezentacje zrzesze  transportu; 
− inne organizacje przedsi biorców, czyli te, o których mowa w Usta-

wie z 30 maja 1989 r. o samorz dzie zawodowym niektórych przed-

si biorców;
− izby gospodarcze oraz Krajow  Izb  Gospodarcz ;
− zwi zki zawodowe, a tak e ich jednostki organizacyjne maj ce oso-

bowo  prawn ;
− ogólnokrajowe zwi zki mi dzybran owe;
− ogólnokrajowe zrzeszenia mi dzybran owe;
− zwi zki pracodawców; 
− federacje i konfederacje zwi zków pracodawców; 
− stowarzyszenia kultury fizycznej; 
− zwi zki sportowe; 
− polskie zwi zki sportowe; 
− stowarzyszenia kultury fizycznej o zasi gu ogólnokrajowym. 

Do organizacji pozarz dowych nale y równie  zaliczy : stowa-
rzyszenia kultury fizycznej, Ochotnicze Stra e Po arne, regionalne  
i lokalne organizacje turystyczne, Polski Czerwony Krzy  (powo any do 
ycia Ustaw  z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzy u)

i Polski Zwi zek owiecki (powo any Ustaw  z 13 pa dziernika 1995 r. 

Prawo owieckie), partie polityczne, spó ki wodne i zwi zki spó ek wod-
nych (tworzone na podstawie przepisów Ustawy z 18 lipca 2001 Prawo 

wodne), a tak e spó ki dzia aj ce na podstawie przepisów o kulturze 
fizycznej. Organizacjami pozarz dowymi s  równie  uczniowskie kluby 
sportowe, dzia aj ce na podstawie przepisów Ustawy o kulturze fizycz-

nej, które uzyskuj  osobowo  prawn  w wyniku wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez starostów. 

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

uznaje tak e za organizacje pozarz dowe podmioty, które nie maj  oso-
bowo ci prawnej. Wystarczy wi c, e dany podmiot nie jest jednostk
sektora finansów publicznych i nie dzia a w celu osi gni cia zysku. Do 
takich podmiotów zaliczy  nale y:
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− stowarzyszenia zwyk e; 
− uczelniane organizacje studenckie; 
− ko a gospody  wiejskich (które mog  wyst powa  jako samodzielne 

podmioty lub dzia a  w obr bie kó ka rolniczego).

Dzia alno  po ytku publicznego 
Kluczowym poj ciem wprowadzonym przez Ustaw  o dzia alno-

ci po ytku publicznego i o wolontariacie jest „dzia alno  po ytku pu-
blicznego”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dzia alno ci  po ytku publicznego 
jest dzia alno  spo ecznie u yteczna prowadzona przez organizacje 
pozarz dowe w sferze zada  publicznych okre lonych w Ustawie.

Przez „dzia alno  spo ecznie u yteczn ” nale y rozumie  dzia-
alno  przydatn  z punktu widzenia interesu ogólnego, szerszego ni

partykularny interes za o ycieli organizacji, cz onków jej organów lub 
cz onków organizacji16. Dzia alno ci  po ytku publicznego jest wi c
dzia alno , która – w imi  dobra wspólnego – prowadzona jest na rzecz 
ogó u spo eczno ci lub pewnej grupy spo ecznej wyodr bnionej ze 
wzgl du na trudn  sytuacj yciow .

Jak wskazuje Ustawa, dzia alno  po ytku publicznego mo e by
prowadzona przez organizacje pozarz dowe. Nale y jednak pami ta ,
e dzia alno ci niektórych podmiotów uznanych za organizacje poza-

rz dowe nie b dzie mo na uzna  za dzia alno  po ytku publicznego. 
Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie stanowi 
bowiem w art. 3 ust. 4, e przepisów dzia u II (Dzia alno  po ytku pu-
blicznego) nie stosuje si  do: 
− partii politycznych; 
− zwi zków zawodowych i organizacji pracodawców; 
− samorz dów zawodowych; 
− fundacji, których jedynym fundatorem jest skarb pa stwa lub jed-

nostka samorz du terytorialnego, chyba e:
• przepisy odr bne stanowi  inaczej, 
• maj tek tej fundacji nie jest w ca o ci mieniem pa stwowym, 

mieniem komunalnym lub mieniem pochodz cym z finansowa-
nia rodkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach pu-
blicznych lub 

                                                          

16  H. Izdebski, Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komen-
tarz, Warszawa 2003, s. 20–21.
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• fundacja prowadzi dzia alno  statutow  w zakresie nauki,  
w szczególno ci na rzecz nauki; 

− fundacji utworzonych przez partie polityczne; 
− spó ek utworzonych na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 

Wymienione wy ej podmioty uznane s  wprawdzie za organiza-
cje pozarz dowe, gdy  spe niaj  ustawow  definicj  – nie s  jednostka-
mi sektora finansów publicznych i nie dzia aj  w celu osi gni cia zysku 
– ich dzia alno  nie b dzie jednak uznana za dzia alno  po ytku pu-
blicznego. W konsekwencji oznacza to np. niemo no  ubiegania si
partii politycznej o status organizacji po ytku publicznego czy brak 
mo liwo ci ubiegania si  przez zwi zek zawodowy o dotacj  na reali-
zacj  zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. 

Poza organizacjami pozarz dowymi (z zastrze eniem powy szych 
uwag) Ustawa wprowadza mo liwo  prowadzenia dzia alno ci po ytku 
publicznego przez nast puj ce podmioty (wymienione w art. 3 ust. 3): 
− osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podsta- 

wie przepisów o stosunku pa stwa do Ko cio a katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, o stosunku pa stwa do innych Ko cio ów
i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno ci sumienia  
i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj  prowadzenie dzia al-
no ci po ytku publicznego17;

− stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego. 

Podmioty te nie s  wprawdzie organizacjami pozarz dowymi, 
uznane s  jednak przez ustawodawc  za podmioty zrównane z organi-

                                                          

17  Tymi aktami prawnymi s : Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1989, nr 29, poz. 154 z pó n. zm.), 
Ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku Pa stwa do Polskiego Autokefalicznego Ko cio a
Prawos awnego (DzU 1991, nr 66, poz. 287 z pó n. zm.), Ustawa z 13 kwietnia 
1994 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej (DzU 1994, nr 73, poz. 480 z pó n. zm.), Ustawa z 15 maja 2994 r.  
o stosunku Pa stwa do Ko cio a Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (DzU 1994, nr 73, poz. 324 z pó n. zm.), jak równie  inne ustawy normuj -
ce relacje pa stwa z innymi Ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi oraz Ustawa  
z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania (DzU 2000, nr 26, 
poz. 319 z pó n. zm).
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zacjami pozarz dowymi, a prowadzona przez nie dzia alno  uznana 
jest za dzia alno  po ytku publicznego. Ko cielne osoby prawne to 
m.in. metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, Caritas Polska, Caritas 
diecezji, zakony, opactwa, jak równie  jednostki organizacyjne nie ma-
j ce osobowo ci prawnej (wydawnictwa, zak ady charytatywno-opie- 
ku cze, szko y i placówki o wiatowo-wychowawcze), dzia aj ce w ra-
mach ko cielnych osób prawnych, które je utworzy y18. Ko cielnymi 
osobami prawnymi mog  by  tak e inne ko cielne jednostki organi- 
zacyjne, które uzyskuj  osobowo  prawn  w drodze rozporz dzenia 
wydanego przez ministra w a ciwego do spraw wyzna .

Dzia alno  odp atna i nieodp atna po ytku publicznego

Ustawa wprowadza – znany w wielu krajach – podzia  dzia alno-
ci organizacji pozarz dowych na: statutow  nieodp atn , statutow

odp atn  i gospodarcz , przy wprowadzeniu precyzyjnych kryteriów 
rozdzia u dzia alno ci statutowej odp atnej i dzia alno ci gospodar- 
czej. Wprowadzenie nowej kategorii – odp atnej dzia alno ci po yt-
ku publicznego – oznacza w praktyce, e Ustawa pozwala organiza- 
cjom pozarz dowym, pod pewnymi warunkami, pobiera  op aty
za swoje us ugi bez konieczno ci rejestrowania dzia alno ci gospo- 
darczej.

Dzia alno  statutowa 

Przez „dzia alno  statutow  organizacji pozarz dowej oraz pod-
miotów zrównanych z organizacjami pozarz dowymi" nale y rozumie
dzia alno  jednostki nie maj c  charakteru dzia alno ci gospodarczej, 
okre lon  przepisami prawa i statutem organizacji19. Dzia alno  statu-
towa organizacji mo e mie  form  odp atnej dzia alno ci po ytku pu-
blicznego i (lub) nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego. 

                                                          

18  H. Izdebski, Ustawa o dzia alno ci po ytku…, s. 30.
19  Definicja pochodzi z Rozporz dzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.  

w sprawie szczegó owych zasad rachunkowo ci dla niektórych jednostek nie b d -
cych spó kami handlowymi, nie prowadz cych dzia alno ci gospodarczej, § 1 ust. 3 
pkt 3 (DzU 2001, nr 137, poz. 1539).
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Dzia alno  nieodp atna po ytku publicznego 

Dzia alno  nieodp atna po ytku publicznego to wiadczenie, na 
podstawie stosunku prawnego, us ug, za które organizacja pozarz dowa
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadz ce t  dzia-
alno  nie pobieraj  wynagrodzenia. 

Dzia alno  nieodp atna po ytku publicznego jest wi c tak  dzia-
alno ci , za któr  organizacja pozarz dowa (oraz podmioty z ni  zrów-

nane) nie pobiera wynagrodzenia. I tak np. za dzia alno  nieodp atn
po ytku publicznego uznaje si  wydawanie darmowych posi ków, 
udzielanie bez pobierania op at porad prawnych, nieodp atne zapew-
nienie dzieciom uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. 

Z nieodp atn  dzia alno ci  po ytku publicznego mamy do czy-
nienia wówczas, gdy osoby korzystaj ce z dzia alno ci danej organizacji 
(nazwijmy je klientami) nie ponosz  w zwi zku z tym faktem adnych 
op at (tzn. nie p ac  np. za posi ek czy za udzielon  porad  prawn ).  
W tym momencie interesuje nas relacja mi dzy korzystaj cym z dzia al-
no ci organizacji klientem a udzielaj c  dan  us ug  organizacj  – a nie 
to, sk d organizacja posiada rodki (np. z dotacji, od sponsorów) na  
realizacj  danych us ug. Je eli w tej relacji nie pojawi si  zap ata za t
us ug  (czyli pieni dze), mamy wówczas do czynienia z nieodp atn
dzia alno ci  po ytku publicznego.  

Dzia alno  odp atna po ytku publicznego 

Dzia alno  odp atna po ytku publicznego to dzia alno  w za- 
kresie wykonywania zada  nale cych do sfery zada  publicznych  
w ramach realizacji przez organizacj  pozarz dow  oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 celów Ustawy statutowych, za któr  pobiera 
wynagrodzenie.

Kiedy wi c w relacji mi dzy korzystaj cym z dzia alno ci organi-
zacji klientem a wiadcz c  dan  us ug  organizacj  pojawi si  zap ata 
za us ug , mamy do czynienia z odp atn  dzia alno ci  po ytku pu-
blicznego. Dochód z dzia alno ci odp atnej s u y wy cznie realizacji 
zada  nale cych do sfery zada  publicznych lub celów statutowych. 

Za dzia alno  odp atn  po ytku publicznego, w rozumieniu Usta-

wy, uznaje si  tak e sprzeda  towarów lub us ug wytworzonych b d
wiadczonych przez osoby bezpo rednio korzystaj ce z dzia alno ci po-
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ytku publicznego, w szczególno ci w zakresie rehabilitacji oraz przysto-
sowania do pracy zawodowej osób niepe nosprawnych. Za dzia alno
odp atn  po ytku publicznego uzna  nale y tak e sprzeda  przedmiotów 
darowizny na cele prowadzenia dzia alno ci po ytku publicznego. rodki 
finansowe uzyskane ze sprzeda y darowizny musz  oczywi cie zosta
przekazane na realizacj  celów statutowych organizacji. 

Dzia alno  odp atna po ytku publicznego staje si  dzia alno ci
gospodarcz (art. 9 Ustawy) je eli:
− wynagrodzenie jest w odniesieniu do dzia alno ci danego rodzaju 

wy sze od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpo rednich kosztów tej 
dzia alno ci lub 

− wynagrodzenie osób fizycznych z tytu u zatrudnienia przy wykony-
waniu statutowej dzia alno ci nieodp atnej oraz dzia alno ci odp at-
nej przekracza pó torakrotno  przeci tnego wynagrodzenia mie-
si cznego w sektorze przedsi biorstw, og oszonego przez Prezesa 
G ównego Urz du Statystycznego za rok poprzedni. 

Organizacje po ytku publicznego 

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

wprowadza mo liwo  ubiegania si  organizacji pozarz dowych o sta-
tus organizacji po ytku publicznego (OPP). Ka da organizacja pozarz -
dowa mo e podj  decyzj , czy zamierza si  ubiega  ten status, czy te
nie. Ustawa nie zmusza organizacji pozarz dowych do ubiegania si
o status OPP, nie ogranicza tak e czasu, w jakim organizacja mo e
wyst pi  z takim wnioskiem. Otrzymanie statusu OPP uzale nione jest 
od spe nienia wymaga  okre lonych w art. 20 Ustawy – w przypad- 
ku organizacji pozarz dowych, a w przypadku podmiotów ko cielnych 
– w art. 21. Organizacja pozarz dowa wpisana do Krajowego Rejestru 
S dowego (KRS) uzyskuje status OPP z chwil  wpisania do tego Rejestru 
informacji o spe nieniu wymaga , o których mowa w art. 20 Ustawy.
Pozosta e organizacje pozarz dowe (ale tak e podmioty zrównane  
z tymi organizacjami, przede wszystkim podmioty ko cielne) uzyskuj
status OPP z chwil  wpisania do KRS. To s dziowie KRS oceniaj , czy 
organizacja spe nia wymagania okre lone w Ustawie o dzia alno ci po-

ytku publicznego i o wolontariacie oraz podejmuj  decyzj  o przyzna-
niu statusu OPP.  
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O status OPP mo e si  ubiega  ka da organizacja pozarz dowa,  
z wyj tkiem: 
− partii politycznych; 
− zwi zków zawodowych i organizacji pracodawców; 
− samorz dów zawodowych; 
− fundacji, których jedynym fundatorem jest skarb pa stwa lub jed-

nostka samorz du terytorialnego, chyba e:
• przepisy odr bne stanowi  inaczej, 
• maj tek tej fundacji nie jest w ca o ci mieniem pa stwowym, 

mieniem komunalnym lub mieniem pochodz cym z finanso-
wania rodkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach 

publicznych lub 
• fundacja prowadzi dzia alno  statutow  w zakresie nauki,  

w szczególno ci na rzecz nauki; 
− fundacji utworzonych przez partie polityczne; 
− spó ek utworzonych na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 

Obowi zki zwi zane ze statusem organizacji  

po ytku publicznego 

Organizacja po ytku publicznego ma obowi zek sporz dzenia  
i og oszenia sprawozdania z dzia alno ci. Roczne sprawozdanie z dzia-
alno ci organizacji sk ada si  ze sprawozdania merytorycznego i ze 

sprawozdania finansowego. Odpowiednie zastosowanie przy sporz -
dzaniu sprawozdania maj  przepisy Rozporz dzenia Ministra Sprawie-

dliwo ci z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania  

z dzia alno ci fundacji20 oraz przepisy o rachunkowo ci. Organizacja 
ma obowi zek upublicznienia swojego sprawozdania w sposób umo -
liwiaj cy zapoznanie si  z jego tre ci  wszystkim zainteresowanym oso-
bom – mo e to nast pi  poprzez wy o enie w siedzibie organizacji b d
opublikowanie na stronach internetowych. Sprawozdanie powinno by
z o one ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego, 
niezale nie od obowi zków wynikaj cych z innych ustaw (np. obo-
wi zku z o enia sprawozdania rocznego w a ciwemu ministrowi przez 
ka d  fundacj ).

                                                          

20  DzU 2001, nr 50, poz. 529.



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie48

Oprócz tego organizacje po ytku publicznego podlegaj  spec- 
jalnemu nadzorowi w a ciwego ministra. Zgodnie z art. 28 Ustawy  
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie nad dzia alno ci
organizacji po ytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnie
wynikaj cych z Ustawy nadzór sprawuje minister w a ciwy do spraw 
zabezpieczenia spo ecznego (obecnie – Minister Polityki Spo ecznej).

Przywileje organizacji po ytku publicznego  
Posiadanie statusu organizacji po ytku publicznego wi e si

z posiadaniem dodatkowych korzy ci dla tego typu organizacji. Nale
do nich zwolnienie od: 
− podatku dochodowego od osób prawnych; 
− podatku od nieruchomo ci;
− podatku od czynno ci cywilnoprawnych; 
− op aty skarbowej; 
− op at s dowych 
w odniesieniu do prowadzonej przez ni  dzia alno ci po ytku publicznego.  

Ponadto:
− poborowi maj  mo liwo  odbywania wojskowej s u by zast pczej 

w organizacjach po ytku publicznego;  
− podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mog  po-

mniejszy  podatek dochodowy (wynikaj cy z zeznania rocznego)  
o kwot  stanowi c  do 1% podatku nale nego, przekazuj c t  kwot
na rzecz wybranej organizacji po ytku publicznego; 

− organizacje po ytku publicznego maj  mo liwo  nieodp atnego 
informowania o swojej dzia alno ci w rodkach publicznej radiofonii 
i telewizji; 

− organizacje po ytku publicznego mog  nabywa  na szczególnych 
warunkach nieruchomo ci b d ce w dyspozycji skarbu pa stwa lub 
jednostek samorz du terytorialnego.  

2.1.2. Organizacje po ytku publicznego – profil statystyczny  

Wed ug stanu na 31 grudnia 2004 r. w Polsce zarejestrowanych 
by o 2261 organizacji po ytku publicznego. 
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Najwi cej organizacji po ytku publicznego by o w ród organizacji 
dzia aj cych w nast puj cych obszarach: pomoc spo eczna, upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia 
oraz nauka, edukacja, o wiata i wychowanie (tabela 8). 

Najmniej organizacji po ytku publicznego dzia a o w nast puj -
cych obszarach: upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz 
obronno ci pa stwa; pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, kon-
fliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic  oraz upowszechnianie  
i ochrona praw konsumentów. 

Tabela 8.  Sfery zada  publicznych, w których dzia aj  organizacje po ytku 
publicznego

Wskazania organizacji 
po ytku publicznegoa

Sfery zada  publicznych 
liczby  

bezwzgl dne
Procent 

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom  
i osobom znajduj cym si  w trudnej sytuacji  
yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  

i osób 

749 33,1 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 480 21,2 

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie 450 19,9 

Ochrona i promocja zdrowia 391 17,3 

Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych 295 13,0 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 269 11,9 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspólnot  
i spo eczno ci lokalnych 

209 9,2 

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i wspó pracy mi dzy
spo ecze stwami 

165 7,3 

Upowszechnianie i ochrona wolno ci i praw
cz owieka oraz swobód obywatelskich, a tak e
dzia a  wspomagaj cych rozwój demokracji 

125 5,5 

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrona  
dziedzictwa przyrodniczego 

113 5,0 

Dzia alno  charytatywna 95 4,2 
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Wskazania organizacji 
po ytku publicznegoa

Sfery zada  publicznych 
liczby  

bezwzgl dne
Procent 

Ratownictwo i ochrona ludno ci 53 2,3 

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie,  
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  
organizacje pozarz dowe oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy,
w zakresie okre lonym w pkt 1–23  

47 2,1 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostaj cych bez pracy i zagro onych
zwolnieniem z pracy 

42 1,9 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy,  
w tym rozwój przedsi biorczo ci

32 1,4 

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz  
przeciwdzia anie patologiom spo ecznym 

27 1,2 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci  
i m odzie y

21 0,9 

Promocja i organizowanie wolontariatu 10 0,4 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel gnowanie 
polsko ci oraz rozwój wiadomo ci narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

8 0,3 

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz  
dzia alno  na rzecz równych praw kobiet  
i m czyzn 

7 0,3 

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym  
o nierzom zawodowym, którzy uzyskali  

uprawnienia do emerytury wojskowej lub  
wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom  
wojennym i wojskowym oraz kombatantom 

5 0,2 

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodowych 5 0,2 

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz 
obronno ci pa stwa 

2 0,1 

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych,  
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic

2 0,1 

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 3 0,1 

Brak informacji  33 1,5 
a Niektóre organizacje po ytku publicznego prowadz  dzia alno  w wi cej ni  jednym obszarze 

ze sfery zada  publicznych. 
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Profil dzia alno ci organizacji po ytku publicznego jest to samy  
z profilem dzia alno ci pozosta ych organizacji pozarz dowych nie  
maj cych takiego statusu. Dominuj  wi c organizacje prowadz ce dzia-
alno  w obszarze pomocy spo ecznej, upowszechniania kultury fi-

zycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji, 
o wiaty i wychowania. 

2.2.  Zasady i formy wspó pracy organów administracji 
publicznej z organizacjami dzia aj cymi w sferze 
po ytku publicznego 

Na podstawie unormowa  zawartych w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie administracja publiczna jest zo-
bowi zana do wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi w zakresie 
prowadzonej przez nie dzia alno ci po ytku publicznego. Wspó praca
odbywa si  na nast puj cych zasadach: 
− pomocniczo ;
− suwerenno  stron;
− partnerstwo;  
− efektywno ;
− uczciwa konkurencja; 
− jawno .

Wspó praca mo e przebiega  zw aszcza w nast puj cych for-
mach:
− zlecanie organizacjom pozarz dowym oraz podmiotom wymienio-

nym w art. 3 ust. 3 realizacji zada  publicznych na zasadach okre-
lonych w Ustawie;

− wzajemne informowanie si  o planowanych kierunkach dzia alno ci
i wspó dzia anie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

− konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich dzia a-
nia, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych 
dzia alno ci statutowej tych organizacji; 
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− tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicja-
tywnym, z o onych z przedstawicieli organizacji pozarz dowych, 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli w a-
ciwych organów administracji publicznej. 

Departament Po ytku Publicznego rozes a  do organów admini-
stracji publicznej ankiety dotycz ce wspó pracy tych podmiotów z sek-
torem pozarz dowym. Poni ej przedstawione zostan  informacje uzy-
skane przez Departament. 

2.2.1.  Wspó praca ministerstw i urz dów centralnych  
z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku  
publicznego 

Wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy zadeklarowa o 35 ministerstw  
i urz dów centralnych. Program wspó pracy uchwali o 6 instytucji. Od  
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w ramach wspierania oraz powierza-
nia realizacji zada  publicznych, ministerstwa i urz dy centralne, od 
których Departament Po ytku Publicznego uzyska  informacje, przeka-
za y organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom dzia aj cym  
w sferze po ytku publicznego 450 145 273 z , z czego w ramach trybu 
otwartego konkursu ofert 73 225 262 z . Zlecane zadania dotyczy y naj-
cz ciej: nauki, edukacji, o wiaty i wychowania (10 ministerstw i urz -
dów centralnych), dzia alno ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy,  
w tym rozwój przedsi biorczo ci (9) oraz ochrony i promocji zdrowia 
(8). Z pozosta ych form wspó pracy wymienionych w Ustawie minister-
stwa i urz dy centralne najcz ciej korzysta y z konsultowania z organi-
zacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy projektów aktów normatywnych (723) oraz powo ywania zespo-
ów doradczych i inicjatywnych (104). 

Deklaracje wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi  
w sferze po ytku publicznego  
Na 37 podmiotów (ministerstwa i urz dy centralne), które przes a-

y informacje do Departamentu Po ytku Publicznego, prawie wszystkie 
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(tj. 35) stwierdzi y, e wspó pracowa y z organizacjami pozarz dowymi 
w okresie, którego dotyczy o badanie. Wspó pracy takiej nie zadekla- 
rowa y tylko Urz d Morski w Gdyni oraz Urz d Morski w Szczecinie 
(tabela 9).

Tabela 9.  Wspó praca ministerstw i urz dów centralnych z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Wspó praca  
z organizacjami 

Uchwalenie  
programu  

wspó pracy
z organizacjami 

Lp. Ministerstwa i urz dy centralne 

Tak Nie Tak Nie 

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej  
i Sportu 

X   X 

2. Ministerstwo Finansów X   X 

3. Ministerstwo Gospodarki i Pracy X   X 

4. Ministerstwo Infrastruktury X  X  

5. Ministerstwo Kultury X   X 

6. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji X   X 

7. Ministerstwo Obrony Narodowej X   X 

8. Ministerstwo Polityki Spo ecznej X   X 

9. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi X   X 

10. Ministerstwo Spraw Wewn trznych  
i Administracji 

X  X  

11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych X   X 

12. Ministerstwo Sprawiedliwo ci X   X 

13. Ministerstwo rodowiska X  X  

14. Ministerstwo Zdrowia X   X 

15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Pe nomocnik Rz du do spraw  
Równego Statusu Kobiet i M czyzn

X   X 

16. Agencja Nieruchomo ci Rolnych X   X 

17. Archiwa Pa stwowe X   X 

18. G ówny Inspektor Pracy X   X 
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Wspó praca  
z organizacjami 

Uchwalenie  
programu  

wspó pracy
z organizacjami 

Lp. Ministerstwa i urz dy centralne 

Tak Nie Tak Nie 

19. Komenda G ówna Pa stwowej Stra y
Po arnej 

X   X 

20. Komenda G ówna Policji X   X 

21. Krajowe Biuro do spraw  
Przeciwdzia ania Narkomanii 

X   X 

22. Krajowe Centrum do spraw AIDS X   X 

23. Pa stwowa Agencja Rozwi zywania 
Problemów Alkoholowych 

X   X 

24. Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepe nosprawnych  

X   X 

25. Polska Agencja Rozwoju  
Przedsi biorczo ci

X  X  

25. Rz dowe Centrum Studiów  
Strategicznych 

X   X 

27. Stra  Graniczna X   X 

28. Urz d do spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych 

X   X 

29. Urz d do spraw Repatriacji  
i Cudzoziemców 

X   X 

30. Urz d Komitetu Integracji  
Europejskiej 

X  X  

31. Urz d Morski w Gdyni  X  X 

32. Urz d Morski w S upsku X   X 

33. Urz d Morski w Szczecinie  X  X 

34. Urz d Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów 

X   X 

35. Urz d Regulacji Telekomunikacji  
i Poczty 

X  X  

36. Urz d S u by Cywilnej X   X 

37. Wy szy Urz d Górniczy X   X 
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Uchwalenie programów wspó pracy z organizacjami  

pozarz dowymi i innymi podmiotami dzia aj cymi  

w sferze po ytku publicznego  

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie nie 
nak ada na instytucje rz dowe (ministerstwa, urz dy centralne oraz 
urz dy wojewódzkie) obowi zku tworzenia rocznego programu wspó -
pracy. Jednocze nie Ustawa nie zabrania tworzenia takich programów 
na ró nych szczeblach administracji pa stwowej.  

Program wspó pracy uchwali o 6 instytucji: Ministerstwo Spraw 
Wewn trznych i Administracji, Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo 
Infrastruktury, Urz d Komitetu Integracji Europejskiej, Urz d Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo-
ci. W przypadku 5 programów wspó pracy organizacje pozarz dowe

i inne podmioty dzia aj ce w obszarze dzia alno ci po ytku publicznego 
uczestniczy y w pracach nad jego tworzeniem, ale wszystkie 6 poddano 
konsultacjom spo ecznym. 

Spo ród form wspó pracy wymienionych w Ustawie 2 insty- 
tucje wskaza y w swoich programach zlecanie zada , 5 instytucji  
– wzajemne informowanie si  o planowanych kierunkach dzia a ,
3 instytucje – konsultowanie aktów normatywnych oraz 4 instytu- 
cje – tworzenie wspólnych zespo ów doradczych i inicjatywnych.  
Inne formy wspó pracy (nie wymienione w Ustawie, a umieszczone  
w programach) to m.in. wspólne przedsi wzi cia i organizacyjno- 
-techniczne, wspieranie dzia a  partnerów spo ecznych. Szczegó owe
informacje dotycz ce tre ci uchwalonych programów przedstawia  
tabela 10. 

Inne:
− Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji: wzajemne szko-

lenia stra y gminnych (miejskich), policji, pracowników firm ochro-
ny osób i mienia oraz firm ubezpieczeniowych. 

− Urz d Komitetu Integracji Europejskiej: przekazywanie materia ów
informacyjnych: ulotek, broszur, folderów, map, atlasów oraz mate-
ria ów promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych przez 
partnerów spo ecznych. 
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Tabela 10.  Programy wspó pracy ministerstw i urz dów centralnych z organi-
zacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 
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INFORMACJE ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓ PRACY  

Czy organizacje pozarz dowe lub podmioty  
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy uczestniczy y
w pracach nad programem? 

tak tak tak tak nie tak 

Czy program by  konsultowany z organizacjami  
pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 Ustawy?

tak tak tak tak tak tak 

Czy w programie wskazano komórki organizacyjne,  
do kompetencji których nale y wspó praca  
z organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami  
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy?

tak nie nie tak tak nie 

Czy w programie okre lono zadania b d ce  
priorytetowymi ze wzgl du na specyfik  sytuacji  
spo eczno-ekonomicznej ludno ci zamieszkuj cej
obszar województwa (np. w postaci listy priorytetów)? 

nie nie nie tak tak nie 

CZY W PROGRAMIE WYMIENIONO NAST PUJ CE FORMY WSPÓ PRACY  

Zlecanie realizacji zada  publicznych organiza-
cjom pozarz dowym oraz innym podmiotom 
(np. wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy)

nie nie nie tak tak nie 

Wzajemne informowanie si  o planowanych  
kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu 
zharmonizowania tych kierunków 

tak tak tak tak nie tak 
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Konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi 
oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu 
ich dzia ania, projektów aktów normatywnych  
w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci
statutowej tych organizacji 

nie tak tak nie nie tak 

Tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, z o onych  
z przedstawicieli organizacji pozarz dowych,  
b d  innych podmiotów (np. wymienionym  
w art. 3 ust. 3 Ustawy) oraz przedstawicieli  
w a ciwych organów administracji publicznej 

tak tak tak nie nie tak 

Zlecanie realizacji zada  publicznych 

Wspó praca finansowa realizowana w postaci zlecania zada  pu-
blicznych jest jedn  z czterech podstawowych form wspó pracy admini-
stracji pa stwowej z organizacjami pozarz dowymi zapisan  w Ustawie 

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w ramach wspie-
rania oraz powierzania realizacji zada  publicznych, ministerstwa  
i urz dy centralne, które przes a y informacje do Departamentu Po ytku 
Publicznego, przekaza y organizacjom pozarz dowym i innym podmio-
tom dzia aj cym w sferze po ytku publicznego 450 145 273 z , z czego 
w ramach trybu wprowadzonego Ustaw  o dzia alno ci po ytku pu-

blicznego i o wolontariacie, tj. otwartego konkursu ofert, 73 225 262 z
(tabela 11, wykres 3). 

Tabela 11.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno-
ci po ytku publicznego i o wolontariacie przez ministerstwa  

i urz dy centralne w formie powierzania i wspierania realizacji  
zada  publicznych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 
2004 r.

Wysoko  przekazanych rodków (w z )Forma zlecania 
realizacji zada

publicznych 
Otwarty

konkurs ofert 
Inne tryby Ogó em

Powierzanie zada  28 346 618 8 675 415 37 022 034 

Wspieranie zada  44 878 644 368 244 594 413 123 239 
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Wykres 3.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci  
po ytku publicznego i o wolontariacie przez ministerstwa i urz dy
centralne w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej: nauki, edukacji, o wiaty  
i wychowania (10 ministerstw i urz dów centralnych), dzia alno ci
wspomagaj cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci 
(9) oraz ochrony i promocji zdrowia (8). Zada  nie zlecono tylko  
w dwóch sferach po ytku publicznego: dzia alno ci charytatywnej oraz 
zapewnienia opieki by ym o nierzom zawodowym, którzy uzyskali 
uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, 
inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom. 

Tabela 12. Sfery po ytku publicznego, w których ministerstwa i urz dy cen-
tralne najcz ciej zleca y zadania organizacjom pozarz dowym 
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia al- 
no ci po ytku publicznego i o wolontariacie

Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie 10 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy,  
w tym rozwój przedsi biorczo ci

9

Ochrona i promocja zdrowia 8 
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Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych
bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy 

7

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz przeciwdzia anie  
patologiom spo ecznym

7

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami 

7

Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych 6 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel gnowanie polsko ci  
oraz rozwój wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

5

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 5 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5 

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje pozarz dowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie okre lonym w pkt 1–23 

5

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodowych 4 

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajduj cym
si  w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych  
rodzin i osób 

3

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspólnot i spo eczno ci
lokalnych

3

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y 3 

Upowszechnianie i ochrona wolno ci i praw cz owieka oraz  
swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój 
demokracji 

3

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzia alno  na rzecz 
równych praw kobiet i m czyzn 

2

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrony dziedzictwa  
przyrodniczego 

2

Ratownictwo i ochrona ludno ci 2 

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granic

2

Promocja i organizowanie wolontariatu 2 

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci
pa stwa 

1

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 1 

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym o nierzom
zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej 
lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojsko-
wym oraz kombatantom 

–

Dzia alno  charytatywna – 
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W niektórych przypadkach uniewa niono lub zerwano umow
zawart  w wyniku otwartego konkursu ofert. Wymieniano m.in. nast pu-
j ce przyczyny uniewa nienia lub zerwania takiej umowy: 
− nieposiadanie przez beneficjenta rodków w asnych na realizacj

przedsi wzi cia obj tego umow ;
− niezgodne z postanowieniami umowy realizowanie projektu przez 

beneficjenta;  
− zbyt krótki czas na realizacj  projektu przez beneficjenta; 
− nieterminowe przekazanie rodków;
− trudno ci w rekrutacji pe nej liczby uczestników; 
− zbyt ma a suma przyznanej dotacji; 
− konflikty we w adzach organizacji pozarz dowej, najcz ciej zwi -

zane z nowymi wyborami jej w adz;  
− obawy cz onków organizacji zwi zane z realizacj  zada  w sytuacji 

nag ej zmiany prezesa (np. w przypadku rezygnacji prezesa z dzia-
alno ci czy jego mierci);  

− niedostateczne zainteresowanie ofert  przez odbiorców programu 
proponowanego przez organizacje (spowodowane najcz ciej bra-
kiem wcze niejszej, rzetelnej informacji o przedsi wzi ciu);

− brak rodków finansowych z powodu wycofania si  sponsora. 

Inne formy wspó pracy 

W okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. spo ród
pozosta ych form wspó pracy wymienionych w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie ministerstwa i urz dy centralne 
najcz ciej korzysta y z konsultowania z organizacjami pozarz dowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów 
normatywnych (723), a tak e powo ywania zespo ów doradczych i ini-
cjatywnych, których cz onkami s  zarówno przedstawiciele urz du cen-
tralnego/ministerstwa, jak i organizacji pozarz dowych lub podmio- 
tów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy (104) (tabela 13). Je li chodzi  
o wspó prac  w formie wzajemnego informowania si  o planowanych 
kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zharmonizowania tych 
kierunków, to 25 podmiotów potwierdzi o, e stosowa o tak  form
wspó pracy. 
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Tabela 13.  Formy wspó pracy ministerstw i urz dów centralnych z organiza-
cjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.  

Liczba nieruchomo ci, których prawo u ytkowania wieczystego zosta o
przekazane organizacjom po ytku publicznego na podstawie art. 24 
ust. 2 Ustawy

0

Liczba zespo ów doradczych i inicjatywnych, których cz onkami  
s  zarówno przedstawiciele urz du centralnego/ministerstwa, jak  
i organizacji pozarz dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 Ustawy

104

Czy konsultowano z organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projekty aktów normatywnych? 
Je eli tak, to jaka by a ich liczba  

732

Czy prowadzona by a wspó praca mi dzy urz dem centralnym/ 
ministerstwem a organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami  
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w formie wzajemnego  
informowania si  o planowanych kierunkach dzia alno ci
i wspó dzia ania w celu zharmonizowania tych kierunków  

25

Liczba porozumie  podpisanych z wolontariuszami (korzystanie  
ze wiadcze  przez okres powy ej 30 dni)  

26

Liczba porozumie  zawartych z wolontariuszami (korzystanie  
ze wiadcze  przez okres do 30 dni):  

95

Nie przekazano organizacjom pozarz dowym adnej nierucho-
mo ci w wieczyste u ytkowanie, na co zezwala art. 24 ust. 2 Ustawy.

Ministerstwa i urz dy centralne zawar y w sumie 121 porozumie
z wolontariuszami (26 na okres powy ej 30 dni oraz 95 na okres na 
okres do 30 dni). 

Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze  

po ytku publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie 

W ankiecie wymieniano równie  inne formy wspó pracy z organi-
zacjami pozarz dowymi, które nie s  zapisane w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie:
− wsparcie merytoryczne oraz promowanie dzia alno ci organizacji  

i upowszechnianie ich programów;  
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− wspó organizowanie seminariów, konferencji, sesji, warsztatów nauko- 
wych, szkole ;

− przekazywanie informacji do publikacji w portalu www.ngo.pl;
− formu a instytucji dialogu spo ecznego dla rynku pracy: naczelne, 

wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, w sk ad których 
wchodz  przedstawiciele administracji rz dowej, samorz dowej, 
publicznych s u b zatrudnienia, zwi zków zawodowych, praco-
dawców, organizacji pozarz dowych;

− przekazywanie materia ów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych 
dotycz cych Unii Europejskiej;

− wspó finansowanie materia ów promocyjnych organizacji; 
− dzia alno  wydawnicza: przygotowywanie wraz z organizacjami 

pozarz dowymi materia ów informacyjnych o realizowanych pro-
gramach w postaci ulotek, broszur, poradników; 

− przekazywanie na rzecz organizacji ró nego rodzaju sprz tu i mate-
ria ów (np. udost pnianie sprz tu transportowego); 

− zlecanie realizacji zada  o charakterze po ytku publicznego; 
− wspó praca z Regionalnymi Instytucjami Finansuj cymi (RIF) w za-

kresie realizacji programów wsparcia dla ma ych i rednich przed-
si biorców (udzielanie wsparcia finansowego na pokrycie wy- 
datków RIF z tytu u udzielania we w asnym imieniu bezzwrotnej  
pomocy finansowej ma ym i rednim przedsi biorcom na terenie 
danego województwa); 

− udzielanie akredytacji wykonawcom us ug doradczych finansowa-
nych z udzia em wsparcia udzielanego przez Polsk  Agencj  Pro-
mocji Przedsi biorczo ci (PARP) ma ym i rednim przedsi biorcom; 

−  organizowanie (przez Urz d S u by Cywilnej) konkursu na „Naj-
bardziej przyjazny urz d administracji rz dowej”, w kapitule kon-
kursu zasiadali przedstawiciele organizacji pozarz dowych; 

− udzielanie informacji (telefonicznie lub w formie bezpo redniego spot- 
kania) na temat przestrzegania obowi zuj cych przepisów, maj cych 
zastosowanie w realizacji zadania przez organizacj  pozarz dow ;

− konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi wniosków w spra-
wie stypendiów przyznawanych osobom zajmuj cym si  twórczo-
ci  artystyczn  oraz upowszechnianiem i ochron  dóbr kultury; 
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− obejmowanie swym patronatem inicjatyw organizacji pozarz do-
wych;

− wspó organizowanie przedsi wzi  kulturalnych (spektakle, filmy 
dokumentalne); 

− interpretacja aktów prawnych; 
− punkty konsultacyjno-diagnostyczne, powo ane przez organizacje 

pozarz dowe: sta e spotkania (wymiana do wiadcze  uwag  
i wniosków); dora ne spotkania, konsultacje w sprawach bie -
cych dotycz cych realizacji zada  przez organizacje, opiniowanie 
podejmowanych przez nie dzia a ;

− opracowywanie corocznego planu przedsi wzi ;
− nieodp atne przekazywanie mienia ruchomego nale cego do skar-

bu pa stwa; 
− organizowanie zawodów sportowych. 

Kwestie problemowe, które pojawi y si  w zakresie wspó pra- 

cy ministerstw i urz dów centralnych z sektorem pozarz dowym  

w zwi zku z obowi zywaniem Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia al-

no ci po ytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Ustawa, wprowadzaj c obowi zek przyznawania dotacji w drodze 
otwartego konkursu ofert, w znacznym stopniu utrudni a termino-
wo  i p ynno  realizacji planu pracy (wcze niej dotacje te by y
przyznawane na podstawie porozumienia o wspó pracy i finanso-
waniu realizacji zada ).

2. Konieczno  wype niania wielostronicowych druków ofert realizacji 
zadania publicznego i sprawozdania z wykonania zadania. 

3. Konieczno  zebrania wszystkich za czników koniecznych do z o-
enia oferty, a zw aszcza przygotowania sprawozdania merytorycz-

nego i finansowego z dzia alno ci organizacji po ytku publicznego. 
4. Dotrzymanie terminów sk adania ofert. 
5. Konieczno  zak adania oddzielnych rachunków bankowych dla 

ka dej przyznanej dotacji, co – oprócz konieczno ci wielokrotnych 
wizyt w banku i wype niania formularzy – stanowi dodatkowe ob-
ci enie finansowe (koszty za o enia i prowadzenia rachunku), 
zw aszcza w sytuacji, gdy przyznana dotacja jest niewielka. 
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6. Konieczno  sporz dzania dodatkowych dokumentów niezb dnych 
do podpisania i rozliczenia umowy (harmonogramu realizacji za- 
dania, o wiadczenia o aktualno ci danych zawartych w z o onym  
z ofert  wypisie z Krajowego Rejestru S dowego, a w wielu przy-
padkach przygotowania i uzyskania upowa nienia z podpisami 
uwierzytelnionymi przez notariusza lub stosowny urz d, a tak e
przygotowania spisu faktur i rachunków). 

7. W zwi zku ze specyfik  problematyki wspó pracy rozwojowej,  
która zawiera dzia ania ukierunkowane na beneficjentów zagra-
nicznych, wi kszo  postanowie Ustawy nie znajduje dla niej  
zastosowania. Istnieje zasadno  dopisania do art. 4 Ustawy zada
publicznych z zakresu wspó pracy na rzecz rozwoju. Z punktu  
widzenia realizacji zada  Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
problematyczne jest figurowanie w Ustawie kwestii pomocy na 
wypadek kl sk ywio owych i katastrof za granic , gdy  obj cie
tej pomocy procedurami konkursowymi przewidzianymi w Usta-

wie wydaje si  niewskazane ze wzgl du na konieczno  dotarcia 
na czas z pomoc  do osób potrzebuj cych.

8. Problem wykorzystania rodków finansowych zwróconych przez 
organizacje pozarz dowe w okresie ostatnich miesi cy (a nawet 
ostatnich kilku dni) roku bud etowego. Obowi zuj ce procedury  
w praktyce uniemo liwiaj  wykorzystanie tych rodków na rzecz 
organizacji pozarz dowych.

9. Przyj ta w Ustawie konkursowa procedura zlecania zada  nie 
uwzgl dnia specyfiki niektórych przedsi wzi  kulturalnych maj -
cych charakter dzie  autorskich. 

10. Nieterminowo  i nierzetelno  rozlicze  zada  zleconych. 
11. Koszty zwi zane z konieczno ci  zamieszczania og osze  w dzien-

nikach ogólnopolskich. 
12. Jednostki bud etowe bardzo pó no otrzymuj  zatwierdzony bud et 

na dany rok, cz sto w trakcie trwania roku bud etowego trudno jest 
z odpowiednim wyprzedzeniem organizowa  konkursy i finalizo-
wa  umowy na zadania ca oroczne lub realizowane w pierwszym 
kwartale roku. 
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13. Niemo no  zawierania umów wieloletnich z organizacjami poza-
rz dowymi przez jednostki bud etowe, które nie mog  na koniec 
roku mie  zobowi za  wykonalnych. 

14. Zbyt rozbudowana i sztywna procedura realizacji umów – niemo -
no  szybkiego dokonywania drobnych zmian zwi zanych z real-
nym przebiegiem realizacji zadania (np. gdy wpisany do umowy  
realizator zadania ca orocznego jest czasowo niedysponowany lub 
rezygnuje z realizacji zadania, nie ma mo liwo ci zast pienia tej 
osoby inn  bez konieczno ci dokonywania formalnych zmian  
w umowie dotacyjnej). 

15. Niejasny zapis dotycz cy rozliczania odsetek od kwoty dotacji  
(realizator ma je przeznaczy  na zadania zwi zane z realizacj
umowy, ale czy ma si  szczegó owo sprawozdawa  z tego na co je 
przeznaczy ?).

Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  prawie wszystkie ministerstwa  
i urz dy centralne prowadz  wspó prac  z organizacjami pozarz -
dowymi oraz innymi podmiotami dzia aj cymi w sferze po ytku pu-
blicznego. Cz  ministerstw i urz dów centralnych wysz a z inicjaty- 
w  i stworzy a programy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi,
a w pracach nad tymi dokumentami uczestniczy y równie  same orga-
nizacje. Wi kszo  tych programów zawiera a zapisy o wzajemnym 
informowaniu si  o planowanych kierunkach dzia alno ci oraz tworze-
niu wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
Inn  form  wspó pracy ministerstw i urz dów centralnych z organiza-
cjami pozarz dowymi jest zlecanie realizacji zada  publicznych, 
zw aszcza w nast puj cych dziedzinach: nauka, edukacja, o wiata
i wychowanie, dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsi biorczo ci, oraz ochrona i promocja zdrowia. Ponadto 
ministerstwa i urz dy centralne prowadzi y wspó prac  w formach nie 
wymienionych w Ustawie, jak np. obejmowanie patronatem oraz 
wspieranie techniczne, organizacyjne i merytoryczne organizacji poza-
rz dowych.

Cz  ministerstw i urz dów centralnych korzysta a ze wiadcze
wolontariuszy. 
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2.2.2. Wspó praca urz dów wojewódzkich, w tym podmiotów 
administracji zespolonej na szczeblu województwa,  
z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego 

Prowadzenie wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi zade-
klarowa o 15 urz dów wojewódzkich. W przypadku danych otrzyma-
nych od 13 urz dów wojewódzkich, dotycz cych administracji zespo-
lonej, na terenie 12 z tych województw tak  wspó prac  zadeklarowa y
podmioty administracji zespolonej. Program wspó pracy uchwali o
6 instytucji. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w ramach wspierania 
oraz powierzania realizacji zada  publicznych urz dy wojewódzkie,  
w tym podmioty administracji zespolonej na szczeblu województwa, od 
których Departament Po ytku Publicznego uzyska  informacje, przeka-
za y organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom dzia aj cym  
w sferze po ytku publicznego 34 723 424 z , z czego w ramach trybu 
otwartego konkursu ofert 23 177 540 z . Zlecane zadania dotyczy y naj-
cz ciej: pomocy spo ecznej, w tym pomocy osobom znajduj cym si
w trudnej sytuacji yciowej (14), krajoznawstwa, wypoczynku dzieci  
i m odzie y (13), dzia a  na rzecz osób niepe nosprawnych (10), ochro-
ny i promocji zdrowia (7), ochrony dóbr kultury i tradycji (7), nauki, 
o wiaty i wychowania (7), porz dku i bezpiecze stwa publicznego (6), 
podtrzymywania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz roz-
woju wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej (6). 

Deklaracje o wspó pracy  
Spo ród 15 urz dów wojewódzkich, które przes a y informacje do 

Departamentu Po ytku Publicznego (informacji nie nades a  Opolski 
Urz d Wojewódzki) wszystkie zadeklarowa y prowadzenie wspó pracy
z organizacjami pozarz dowymi w okresie, którego dotyczy o badanie.  

W przypadku danych otrzymanych od 13 urz dów wojewódzkich, 
dotycz cych administracji zespolonej, na terenie 12 z tych województw 
podmioty administracji zespolonej zadeklarowa y wspó prac  z organi-
zacjami pozarz dowymi, jednak aden z nich nie uchwali  programu 
wspó pracy (tabela 14). W ród podmiotów administracji zespolonej, 
które zadeklarowa y tak  wspó prac  najcz ciej wymieniane by y: kura-
toria o wiaty, komendy wojewódzkie policji, komendy wojewódzkie 
Pa stwowej Stra y Po arnej.



Sprawozdanie z dzia ania  
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 67

Tabela 14.  Wspó praca urz dów wojewódzkich (w tym podmiotów admini-
stracji zespolonej na szczeblu województwa) z organizacjami  
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Wspó praca  
z organizacjami 
pozarz dowymi 

Uchwalenie  
programu  

wspó pracy
z organizacjami 
pozarz dowymi 

L.p. Urz d Wojewódzki 

Tak Nie Tak Nie 

1. Dolno l ski  X   X 

2. Kujawsko-Pomorski  X   X 

3. Lubelski  X   X 

4. Lubuski  X   X 

5. ódzki  X   X 

6. Ma opolski  X   X 

7. Mazowiecki  X  X  

8. Podkarpacki  X  X  

9. Podlaski  X  X  

10. Pomorski  X   X 

11. l ski  X  X  

12. wi tokrzyski  X   X 

13. Warmi sko-Mazurski  X   X 

14. Wielkopolski  X  X  

15. Zachodniopomorski  X  X  

16. Opolski  brak 
danych

brak
danych

brak
danych

brak
danych

Uchwalenie programów wspó pracy  

z organizacjami pozarz dowymi

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie nie 
nak ada na urz dy wojewódzkie i administracj  zespolon  obowi zku 
tworzenia rocznych programów wspó pracy z organizacjami pozarz -
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Jednocze nie Ustawa nie 
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zabrania tworzenia takich programów na ró nych szczeblach admini-
stracji pa stwowej. Programy wspó pracy uchwali o 6 urz dów woje-
wódzkich: l ski, Mazowiecki, Podlaski, Wielkopolski, Podkarpacki, 
Zachodniopomorski (tabela 15). W przypadku 2 programów wspó pracy
organizacje pozarz dowe i inne podmioty dzia aj ce w obszarze dzia-
alno ci po ytku publicznego uczestniczy y w pracach nad jego tworze-

niem, a 3 poddano konsultacjom spo ecznym, 5 urz dów wojewódzkich 
wskaza o w swoich programach zlecanie zada , 3 – wzajemne infor-
mowanie si  o planowanych kierunkach dzia a , 2 – konsultowanie  
aktów normatywnych oraz 2 – tworzenie wspólnych zespo ów dorad-
czych i inicjatywnych. Szczegó owe informacje dotycz ce tre ci uchwa-
lonych programów przedstawia tabela 15. 

Tabela 15.  Programy wspó pracy urz dów wojewódzkich (w tym podmiotów 
administracji zespolonej na szczeblu województwa) z organiza-
cjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

Urz dy wojewódzkie, 
w tym podmioty administracji  

zespolonej w danym województwie 
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Okres obowi zywania programu 

be
zt

er
m

in
ow

o

be
zt

er
m

in
ow

o

be
zt

er
m

in
ow

o

be
zt

er
m

in
ow

o

be
zt

er
m

in
ow

o

do
 3

1.
12

.2
00

4 

INFORMACJE ZAWARTE W PROGRAMIE  

Czy organizacje pozarz dowe lub podmioty  
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy uczestniczy y
w pracach nad programem? 

nie tak tak nie nie nie 

Czy program by  konsultowany z organizacjami 
pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 Ustawy?

nie tak tak nie tak nie 
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Czy w programie wskazano komórki organizacyjne, 
do kompetencji których nale y wspó praca  
z organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy?

tak tak tak tak nie tak 

Czy w programie okre lono zadania b d ce  
priorytetowymi ze wzgl du na specyfik  sytuacji 
spo eczno-ekonomicznej ludno ci zamieszkuj cej
obszar województwa (np. w postaci listy  
priorytetów)? 

tak tak tak tak tak tak 

CZY W PROGRAMIE WYMIENIONO NAST PUJ CE FORMY WSPÓ PRACY 

Zlecanie organizacjom pozarz dowym oraz 
innym podmiotom (np. wymienionym  
w art. 3 ust. 3 Ustawy) realizacji zada
publicznych 

tak tak tak tak nie tak 

Wzajemne informowanie si  o planowanych 
kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania 
w celu zharmonizowania tych  
kierunków 

tak nie tak tak nie nie 

Konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi 
oraz innymi podmiotami, odpowiednio do  
zakresu ich dzia ania, projektów aktów  
normatywnych w dziedzinach dotycz cych 
dzia alno ci statutowej tych organizacji 

nie nie tak tak nie nie 

Tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, z o onych  
z przedstawicieli organizacji pozarz dowych, 
b d  innych podmiotów (np. wymienionym  
w art. 3 ust. 3 Ustawy) oraz przedstawicieli 
w a ciwych organów administracji publicznej 

tak nie tak nie nie nie 

Zlecanie realizacji zada  publicznych 

Wspó praca finansowa realizowana w postaci zlecania zada  pu-
blicznych jest jedn  z czterech podstawowych form wspó pracy admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi zapisan  w Ustawie  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w ramach wspiera-

nia oraz powierzania realizacji zada  publicznych urz dy wojewódzkie, 
w tym podmioty administracji zespolonej, które przes a y do informacje 
do Departamentu Po ytku Publicznego, przekaza y organizacjom poza-
rz dowym i innym podmiotom dzia aj cym w sferze po ytku publiczne-
go 34 723 424 z , z czego w ramach trybu wprowadzonego Ustaw

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, tj. otwartego kon-
kursu ofert, 23 177 540 z  (tabela 16, wykres 4). 
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ogó em otwarty konkurs ofert

Wysoko rodków przekazanych przez urz dy wojewódzkie, w tym 

podmioty administracji zespolonej na szczeblu województwa, 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Tabela 16.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno-
ci po ytku publicznego i o wolontariacie przez urz dy woje-

wódzkie (w tym podmioty administracji zespolonej na szczeblu 
województwa) w formie powierzania i wspierania realizacji zada
publicznych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.  

Wysoko  przekazanych rodków (w z )Forma zlecania 
realizacji zada

publicznych 
Otwarty konkurs 

ofert 
Inne tryby Ogó em

Powierzanie zada  10 026 705 5 876 103 15 902 808 

Wspieranie zada  13 150 835 5 669 781 18 820 616 

Wykres 4.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym oraz pod-
miotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku  
publicznego i o wolontariacie przez urz dy wojewódzkie (w tym podmioty 
administracji zespolonej na szczeblu województwa) w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej: pomocy spo ecznej, w tym 
pomocy osobom znajduj cym si  w trudnej sytuacji yciowej (14 urz -
dów wojewódzkich), krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i m odzie y
(13), dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych (10), ochrony i pro- 
mocji zdrowia (7) ochrony dóbr kultury i tradycji (7), nauki, o wiaty  
i wychowania (7), porz dku i bezpiecze stwa publicznego (6), podtrzy-
mywania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz rozwoju 
wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej (6) (tabela 17). Za-
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da  nie zlecono tylko w czterech sferach po ytku publicznego: dzia al-
no ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy, upowszechniania i ochrony 
wolno ci i praw cz owieka oraz swobód obywatelskich, upowszechnia-
nia i ochrony praw konsumentów, a tak e zapewnienia zorganizowanej 
opieki by ym o nierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do 
emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wo-
jennym i wojskowym oraz kombatantom. 

Tabela 17.  Sfery po ytku publicznego, w których urz dy wojewódzkie (w tym 
podmioty administracji zespolonej szczebla wojewódzkiego)  
najcz ciej zleca y zadania organizacjom pozarz dowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie 

Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajduj cym
si  w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób 

14

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y 13 

Dzia alno  na rzecz osób niepe nosprawnych 10 

Ochrona i promocja zdrowia; 7 

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie; 7 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 7 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel gnowanie polsko ci 
oraz rozwój wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

6

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz przeciwdzia anie  
patologiom spo ecznym

6

Ratownictwo i ochrona ludno ci; 6 

Dzia alno  charytatywna 5 

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodowych 5 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób  
pozostaj cych bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy; 

3

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzia alno  na  
rzecz równych praw kobiet i m czyzn

3

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów  
zbrojnych i wojen w kraju i za granic

3
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Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  
kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami 

3

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, szkoleniowo,  
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarz dowe oraz  
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie 
okre lonym w pkt 1–23 

3

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrony dziedzictwa  
przyrodniczego;

2

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci
pa stwa 

2

dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspólnot i spo eczno ci
lokalnych;

1

Promowanie i organizowanie wolontariatu 1 

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym o nierzom
zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury  
wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom  
wojennym i wojskowym oraz kombatantom 

_

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsi biorczo ci

_

Upowszechnianie i ochrona wolno ci i praw cz owieka oraz  
swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój 
demokracji 

_

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów _ 

W niektórych przypadkach uniewa niono lub zerwano umow
zawart  w wyniku otwartego konkursu ofert. W ród przyczyn uniewa -
nienia lub zerwania umowy wymieniano: 
–  realizacj  projektu niezgodnie z postanowieniami umowy;  
–  nieterminowe przekazanie rodków;
–  nieterminowe rozliczenie si  z wykorzystanych rodków; 
–  niew a ciwe wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji. 

Inne formy wspó pracy 

w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. spo ród
pozosta ych form wspó pracy wymienionych w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie urz dy wojewódzkie, w tym 
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podmioty administracji zespolonej na terenie w a ciwych województw, 
najcz ciej wykorzystywa y: wzajemne informowanie si  o planowa-
nych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zharmonizowania 
tych kierunków (19), tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze  
doradczym i inicjatywnym (10) oraz konsultowanie projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej  
organizacji (8). Nie przekazano organizacjom pozarz dowym adnej 
nieruchomo ci w wieczyste u ytkowanie, na co zezwala art. 24 ust 2 
Ustawy.

Przekazane informacje wskazuj , i  urz dy wojewódzkie, w tym 
podmioty administracji zespolonej, korzysta y ze wiadcze  wolontariu-
szy: 5 podmiotów zawar o w sumie 14 porozumie  z wolontariuszami  
(4 w formie pisemnej i 10 w formie ustnej). 

Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze  
po ytku publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie 
W ankiecie wymieniano równie  inne formy wspó pracy z organi-

zacjami pozarz dowymi, które nie s  zapisane w Ustawie o dzia alno ci 
po ytku publicznego i o wolontariacie:
− wsparcie merytoryczne (np. punkty konsultacji prawnej, pomoc w wy- 

pe nianiu wniosków i lokalizacji róde  finansowych, m.in. z Unii 
Europejskiej) i organizacyjne (np. przekazywanie na rzecz organiza-
cji ró nego rodzaju sprz tu i materia ów, umo liwienie nieodp atne-
go korzystania z pomieszcze  urz dów) oraz promowanie dzia alno-
ci organizacji i upowszechnianie ich programów;  

− sporz dzanie opinii oraz rekomendacji dla projektów, inicjatyw  
i przedsi wzi  o charakterze edukacyjnym, podejmowanych przez 
organizacje pozarz dowe;

− prowadzenie mediacji z przedstawicielami jednostek samorz du
terytorialnego w celu pomocy w realizacji zada  prowadzonych 
przez organizacje pozarz dowe;

− tworzenie banków danych o organizacjach pozarz dowych; 
− wspólne monitorowanie potrzeb spo ecznych; 
− wspó organizowanie seminariów, konferencji, sesji, warsztatów na-

ukowych, artystycznych, szkole , konkursów, narad, zebra , spotka
roboczych i innych przedsi wzi ;



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie74

− udzia  pracowników urz dów w spotkaniach organizowanych przez 
organizacje pozarz dowe;

− cz onkostwo przedstawicieli organizacji pozarz dowych w woje-
wódzkich radach, komisjach i komitetach;  

− organizowanie konferencji dla organizacji pozarz dowych;
− tworzenie koalicji lokalnych i regionalnych oraz zawieranie poro-

zumie  o wspó pracy na rzecz podejmowania i realizacji wspólnych 
przedsi wzi ;

− prowadzenie dzia alno ci informacyjno-szkoleniowej z zakresu kom- 
petencji urz dów;

− obejmowanie inicjatyw organizacji pozarz dowych patronatem 
urz dów; 

− udzia  przedstawicieli organizacji pozarz dowych w pracach komisji 
rozpatruj cych oferty o przyznanie dotacji; 

− wspó finansowanie materia ów promocyjnych organizacji pozarz -
dowych;

− konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi wniosków o stypen-
dia przyznawane osobom zajmuj cym si  twórczo ci  artystyczn
b d  upowszechnianiem i ochron  dóbr kultury. 

Kwestie problemowe, które pojawi y si  w zakresie wspó pracy 

urz dów wojewódzkich, w tym podmiotów administracji zespolonej na 

szczeblu województwa, z sektorem pozarz dowym, w zwi zku z obo-

wi zywaniem Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-

riacie:

1. W praktyce Ustawa nie przewiduje formy wspó pracy mi dzy orga-
nizacjami pozarz dowymi a urz dami wojewódzkimi, nie zwi zanej 
z przekazywaniem rodków finansowych i tym samym powoduje 
problemy z podpisywaniem umów o wspó pracy merytorycznej. 

2. Problemy stwarza sytuacja, w której urz d ma ustawowy obowi zek 
rozpisania otwartego konkursu, ale nie dysponuje rodkami finanso-
wymi, a mo e podj  wspó prac  merytoryczn .

3. Ustawa preferuje organizacje du e, maj ce w asny aparat admini-
stracyjny.

4. Skomplikowana procedura przekazywania przez osoby fizyczne 1% 
podatku organizacjom pozarz dowym.
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5. Trudno ci w prawid owym wype nianiu przez organizacje pozarz -
dowe ofert o dotacje w ramach otwartego konkursu.  

Wszystkie urz dy wojewódzkie (z których nap yn y informacje) 
wspó pracowa y z podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku pu-
blicznego Mimo braku takiego obowi zku, podobnie jak ministerstwa  
i urz dy centralne, 6 urz dów wojewódzkich posiada programy wspó -
pracy. W programach tych wskazano priorytety oraz formy wspó pracy. 
Tylko w dwóch przypadkach program powstawa  we wspó pracy z orga-
nizacjami pozarz dowymi. Urz dy wojewódzkie zleca y tak e organi-
zacjom realizacj  zada  publicznych g ównie z zakresu pomocy spo-
ecznej, w tym pomocy osobom znajduj cym si  w trudnej sytuacji  
yciowej, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i m odzie y, dzia ania  

na rzecz osób niepe nosprawnych. W ród innych, nie wymienionych  
w Ustawie form wspó pracy dominowa y przede wszystkim: wsparcie 
merytoryczne, wspó organizowanie szkole  i konferencji, cz onkostwo 
przedstawicieli organizacji w wojewódzkich radach, komitetach. W po-
równaniu z ministerstwami i urz dami centralnymi w urz dach woje-
wódzkich z zaanga owania wolontariuszy korzystano na mniejsz  skal .

2.2.3. Wspó praca urz dów marsza kowskich z organizacjami 
dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego 

Wszystkie urz dy marsza kowskie zadeklarowa y wspó prac  z or-
ganizacjami pozarz dowymi, wszystkie tak e uchwali y programy 
wspó pracy. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w ramach wspierania 
oraz powierzania realizacji zada  publicznych urz dy marsza kowskie 
przekaza y organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom dzia aj -
cym w sferze po ytku publicznego 60 976 953 z , z czego w ramach 
trybu otwartego konkursu ofert 18 063 186 z . Zlecane zadania dotyczy-
y najcz ciej: upowszechniania kultury fizycznej i sportu (16 urz dów), 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (15), krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i m odzie y (13), dzia ania na rzecz osób niepe no-
sprawnych (12), pomocy spo ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
znajduj cym si  w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans 
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tych rodzin i osób (13). Z pozosta ych form wspó pracy wymienionych  
w Ustawie urz dy marsza kowskie najcz ciej korzysta y z wzajemnego 
informowania si  o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia a-
nia w celu ich zharmonizowania, tworzenia wspólnych zespo ów o cha-
rakterze doradczym i inicjatywnym (14) oraz konsultowania projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statuto-
wej organizacji (14). 

Deklaracje wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi

Wszystkie urz dy marsza kowskie (16), które przes a y informacje 
do Departamentu Po ytku Publicznego, wspó pracowa y z organizacja-
mi pozarz dowymi w okresie, którego dotyczy o badanie (tabela 18).

Tabela 18.  Wspó praca urz dów marsza kowskich z organizacjami pozarz -
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawie
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 
29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Wspó praca  
z organizacjami 
pozarz dowymi 

Uchwalenie  
programu  

wspó pracy
z organizacjami 
pozarz dowymi 

L.p. Urz d Marsza kowski

Tak Nie Tak Nie 

1. Dolno l ski X  X  

2. Kujawsko-Pomorski  X  X  

3. Lubelski  X  X  

4. Lubuski  X  X  

5. ódzki  X  X  

6. Ma opolski  X  X  

7. Mazowiecki  X  X  

8. Opolski  X  X  

9. Podkarpacki  X  X  

10. Podlaski  X  X  

11. Pomorski  X  X  

12. l ski  X  X  
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Wspó praca  
z organizacjami 
pozarz dowymi 

Uchwalenie  
programu  

wspó pracy
z organizacjami 
pozarz dowymi 

L.p. Urz d Marsza kowski

Tak Nie Tak Nie 

13. wi tokrzyski  X  X  

14. Warmi sko-Mazurski  X  X  

15. Wielkopolski  X  X  

16. Zachodniopomorski  X  X  

Uchwalenie programów wspó pracy z organizacjami  

pozarz dowymi i innymi podmiotami dzia aj cymi  

w sferze po ytku publicznego  

Program wspó pracy uchwali y wszystkie urz dy marsza kowskie. 
W przypadku 8 programów wspó pracy organizacje pozarz dowe i inne 
podmioty dzia aj ce w obszarze dzia alno ci po ytku publicznego 
uczestniczy y w pracach nad jego tworzeniem, a 12 poddano konsulta-
cjom spo ecznym. 15 urz dów marsza kowskich wskaza o w swoich 
programach zlecanie zada , 14 – wzajemne informowanie si  o plano-
wanych kierunkach dzia a , 13 – konsultowanie aktów normatywnych 
oraz 12 – tworzenie wspólnych zespo ów doradczych i inicjatywnych 
(tabele 19A i 19B). Inne formy wspó pracy przedstawiono w tabeli 20. 

Zlecanie realizacji zada  publicznych  

Wspó praca finansowa realizowana w postaci zlecania zada  pu-
blicznych jest jedn  z czterech podstawowych form wspó pracy admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi zapisan  w Ustawie  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. W okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w ramach wspierania oraz powierzania 
realizacji zada  publicznych urz dy marsza kowskie, które przes a y do 
informacje do Departamentu Po ytku Publicznego, przekaza y organiza-
cjom pozarz dowym i innymi podmiotom dzia aj cym w sferze po ytku 
publicznego 60 976 953 z , z czego w ramach trybu wprowadzonego 
Ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, tj. otwar-
tego konkursu ofert, 18 063 186 z  (tabele 21–22, wykres 5). 
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Tabela 19A. Programy wspó pracy urz dów marsza kowskich z organizacjami poza-
rz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia-
alno ci po ytku publicznego i wolontariacie

Urz d Marsza kowski
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INFORMACJE ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓ PRACY 

Czy organizacje pozarz dowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
Ustawy uczestniczy y w pracach  
nad programem? 

nie tak tak tak  tak nie tak 

Czy program by  konsultowany  
z organizacjami pozarz dowymi  
lub podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 Ustawy?

tak tak tak tak nie tak tak tak 

Czy w programie wskazano komórki 
organizacyjne do kompetencji  
których nale y wspó praca  
z organizacjami pozarz dowymi  
lub podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 Ustawy?

nie tak tak tak tak tak tak nie 

Czy w programie okre lono zadania 
b d ce priorytetowymi ze wzgl du 
na specyfik  sytuacji spo eczno-
-ekonomicznej ludno ci zamieszku-
j cej obszar województwa?  
(np. w postaci listy priorytetów) 

tak tak tak tak  tak tak tak 

CZY W PROGRAMIE WYMIENIONO NAST PUJ CE FORMY WSPÓ PRACY 

Zlecanie organizacjom pozarz -
dowym oraz innym podmiotom  
(np. wymienionym w art. 3  
ust. 3 Ustawy) realizacji zada
publicznych 

nie tak tak tak tak tak tak tak 

Wzajemne informowanie si
o planowanych kierunkach  
dzia alno ci i wspó dzia ania
w celu zharmonizowania tych  
kierunków 

nie tak tak tak tak tak tak tak 
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Konsultowanie z organizacjami 
pozarz dowymi oraz innymi 
podmiotami, odpowiednio do  
zakresu ich dzia ania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzi-
nach dotycz cych dzia alno ci
statutowej tych organizacji 

nie tak tak tak nie tak tak tak 

Tworzenie wspólnych zespo ów
o charakterze doradczym i inicja-
tywnym, z o onych z przedsta-
wicieli organizacji pozarz do-
wych, b d  innych podmiotów 
(np. wymienionym w art. 3 ust. 3 
Ustawy) oraz przedstawicieli w a-
ciwych organów administracji  

publicznej 

nie tak tak tak nie nie tak tak 

Tabela 19B.  Programy wspó pracy urz dów marsza kowskich z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie 
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INFORMACJE ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓ PRACY 

Czy organizacje pozarz dowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 Ustawy uczestniczy y
w pracach nad programem? 

 nie tak nie  tak tak nie 

Czy program by  konsultowany  
z organizacjami pozarz dowymi 
lub podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy?

 tak nie nie tak tak tak tak 
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Czy w programie wskazano komórki 
organizacyjne, do których kompeten-
cji nale y wspó praca z organizacja-
mi pozarz dowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy?

tak tak tak nie tak tak  tak 

Czy w programie okre lono zadania 
b d ce priorytetowymi ze wzgl du
na specyfik  sytuacji spo eczno- 
-ekonomicznej ludno ci zamieszku-
j cej obszar województwa (np.  
w postaci listy priorytetów)? 

 tak tak tak tak tak tak tak 

CZY W PROGRAMIE WYMIENIONO NAST PUJ CE FORMY WSPÓ PRACY 

Zlecanie organizacjom pozarz -
dowym oraz innym podmiotom 
(np. wymienionym w art. 3  
ust. 3 Ustawy) realizacji zada
publicznych 

tak tak tak tak tak tak tak tak 

Wzajemne informowanie si
o planowanych kierunkach dzia-
alno ci i wspó dzia ania w celu 

zharmonizowania tych kierun-
ków 

 tak tak tak tak tak tak tak 

Konsultowanie z organizacjami  
pozarz dowymi oraz innymi 
podmiotami, odpowiednio do 
zakresu ich dzia ania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzi-
nach dotycz cych dzia alno ci
statutowej tych organizacji 

 tak tak tak tak tak tak tak 

Tworzenie wspólnych zespo ów
o charakterze doradczym i inicja-
tywnym, z o onych z przedstawi-
cieli organizacji pozarz dowych, 
b d  innych podmiotów (np. 
wymienionym w art. 3 ust. 3 
Ustawy) oraz przedstawicieli 
w a ciwych organów administra-
cji publicznej 

 tak tak tak tak tak tak tak 

Tabela 20.  Inne formy wspó pracy zawarte w programach wspó pracy mi dzy
urz dami marsza kowskimi a organizacjami pozarz dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci
po ytku publicznego i wolontariacie

Urz d Marsza kowski Inne formy wspó pracy 

Dolno l ski Brak innych form wspó pracy 

Kujawsko-Pomorski Zapraszanie na sesje Sejmiku Województwa i posiedzenia komisji 
zainteresowanych problematyk  wynikaj c  z ich dzia alno ci sta-
tutowej.
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Urz d Marsza kowski Inne formy wspó pracy 

Umo liwianie organizacjom pozarz dowym nabywania na szcze-
gólnych warunkach prawa u ytkowania (dzier awa, najem) nieru-
chomo ci (lokali) b d cych w asno ci  samorz du województwa 
dla celów prowadzenia dzia alno ci statutowej tych organizacji,  
w miar  wyst powania pustostanów i potrzeb organizacji. 
Kierowanie do pracy w organizacjach pozarz dowych, wykonuj -
cych zadania publiczne powierzone i wspierane, poborowych ce-
lem odbycia s u by zast pczej. 

Lubelski Zapraszanie na sesje Sejmiku Województwa, na których s  roz-
strzygane sprawy dotycz ce organizacji pozarz dowych. 
Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych, zw aszcza  
w rodkach masowego przekazu. 
Wspó dzia anie w pozyskiwaniu rodków finansowych z innych 
róde , zw aszcza z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Lubuski Promowanie na amach Lubuskiego Pisma Samorz dowego „Re-
gion” dzia a  realizowanych przez organizacje pozarz dowe w sfe-
rze zada  publicznych. 
Sprawowanie patronatu województwa lubuskiego nad konkursami 
gospodarczymi, fundowanie nagród, pomoc w organizowaniu kon-
kursów, udzia  w pracach komisji konkursowych. 
Organizowanie szkole  dla liderów i cz onków organizacji poza-
rz dowych oraz wolontariuszy. 
Udzia  w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach orga-
nizowanych przez organizacje pozarz dowe. 

ódzki Brak innych form wspó pracy 

Ma opolski Brak innych form wspó pracy 

Mazowiecki Zawieranie dwu- i wielostronnych porozumie  dotycz cych wspól-
nej realizacji zada  i projektów. 
Wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarz dowych poprzez 
organizowanie przez Województwo konsultacji, szkole  i konferencji. 

Opolski Podejmowanie inicjatyw integruj cych organizacje pozarz dowe,  
w tym wspieranie powstania o rodka wspierania inicjatyw organi-
zacji pozarz dowych lub „wojewódzkiej federacji organizacji poza-
rz dowych”. 
Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych przez samo-
rz d oraz pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku. 
Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych w mediach. 
Pomoc w nawi zywaniu kontaktów mi dzynarodowych.  

Podkarpacki Udzielanie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje poza-
rz dowe. 

Podlaski Umo liwienie zamieszczania na stronach internetowych Urz du 
Marsza kowskiego informacji o dzia aniach podejmowanych przez 
organizacje pozarz dowe. 
Nieodp atne udost pnianie materia ów dotycz cych konkursu ofert 
na zlecanie realizacji zada  publicznych. 
Organizowanie szkole  dla liderów i cz onków organizacji poza-
rz dowych oraz wolontariuszy. 
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Urz d Marsza kowski Inne formy wspó pracy 

Udzia  w spotkaniach, konferencjach, naradach i szkoleniach orga-
nizowanych przez organ. 
Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych uczestnicz -
cych w realizacji programu wspó pracy. 
Wspó organizowanie i wspó finansowanie narad, szkole  i konfe-
rencji. 
Nieodp atne udost pnianie pomieszcze  dla prowadzenia dzia al-
no ci statutowej organizacji pozarz dowej. 
Obejmowanie patronatem Marsza ka Województwa Podlaskiego 
imprez organizowanych przez organizacje pozarz dowe, fundowa-
nie nagród oraz udzia  w pracach komisji konkursowych. 
Informowanie o mo liwo ciach pozyskania rodków finansowych. 

Pomorski Zapewnienie szkole , doradztwa i pomocy merytorycznej organi-
zacjom pozarz dowym, np. w przygotowaniu projektów i pisaniu 
wniosków.  
Pomoc w nawi zywaniu kontaktów i wspó pracy organizacji poza-
rz dowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i mi dzynarodo-
wej, w szczególno ci z partnerami o podobnym profilu dzia ania  
w regionach partnerskich.  
U yczanie sal z przeznaczeniem na organizowanie przedsi wzi
zwi zanych ze statutow  dzia alno ci  organizacji pozarz do-
wych.
Promowanie przez samorz d województwa dzia alno ci organi-
zacji pozarz dowych oraz pomoc w tworzeniu ich dobrego wize-
runku.
Prowadzenie wspólnych przedsi wzi , m.in. wspólne organizo-
wanie konferencji i szkole ; wspó praca przy wiadczeniu us ug na 
rzecz spo eczno ci lokalnej; otwarte spotkania organizacji pozarz -
dowych i przedstawicieli samorz du, dotycz ce bie cych proble-
mów mieszka ców województwa. 

l ski Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finanso-
we podmiotów programu wspó pracy. 

wi tokrzyski Szkolenie liderów organizacji pozarz dowych. 

Warmi sko-Mazurski Wspó praca przy organizowaniu szkole , seminariów i konferencji. 

Wielkopolski Uczestniczenie organizacji pozarz dowych w identyfikowaniu i de- 
finiowaniu problemów spo ecznych. 
Doradztwo i wspó praca przy pozyskiwaniu przez organizacje 
pozarz dowe rodków finansowych z innych róde .
Pomoc w nawi zywaniu kontaktów mi dzynarodowych. 
Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych. 
Szkolenie przedstawicieli organizacji pozarz dowych. 

Zachodniopomorski Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych. 
Pomoc w nawi zywaniu kontaktów w regionie i za granic .
Szkolenia, konferencje. 
Wspó dzia anie w pozyskiwaniu rodków finansowych z innych 
róde  ni  bud et województwa. 

Zapewnienie udzia u przedstawicieli organizacji pozarz dowych  
w powo ywanych radach, zespo ach, komisjach opiniodawczych.  
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Tabela 21.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno-
ci po ytku publicznego i wolontariacie przez urz dy marsza kow-

skie w formie powierzania realizacji zada  publicznych w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.  

Wysoko  przekazanych rodków (w z )
Urz d

Marsza kowski otwarty  
konkurs ofert 

inne  
tryby

ogó em 

Dolno l ski – – – 

Kujawsko-Pomorski 258 059 10 000 268 059 

Lubelski 70 000 – 70 000 

Lubuski – – – 

ódzki – 22 200 22 200 

Ma opolski – – – 

Mazowiecki – 1 202 635 1 202 635 

Opolski – – – 

Podkarpacki 55 900 4 371 003 4 426 903 

Podlaski – – – 

Pomorski – – – 

l ski – – – 

wi tokrzyski – – – 

Warmi sko-Mazurski 1 238 789 – 1 238 789 

Wielkopolski – 5 379 000 5 379 000 

Zachodniopomorski – 22 500 22 500 

Tabela 22.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia al- 
no ci po ytku publicznego i wolontariacie przez urz dy mar- 
sza kowskie w formie wspierania zada  publicznych w okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.  

Wysoko  przekazanych rodków 
Urz d

Marsza kowski otwarty  
konkurs ofert 

inne  
tryby

ogó em 

Dolno l ski 691 750 411 533 1 103 283 

Kujawsko-Pomorski 2 821 178 580 800 3 401 978 

Lubelski 388 996 3 716 626 4 105 622 

Lubuski 1 009 400 247 448 1 256 848 
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Wysoko rodków przekazanych przez urz dy marsza kowskie w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Wysoko  przekazanych rodków 
Urz d

Marsza kowski otwarty  
konkurs ofert 

inne  
tryby

ogó em 

ódzki 30 000 1 777 800 1 807 800 

Ma opolski 1 542 242 4 309 426 5 851 668 

Mazowiecki 1 687 442 5 153 626 6 841 068 

Opolski – 1 558 344 1 558 344 

Podkarpacki 497 000 1 200 302 1 697 302 

Podlaski 772 431 719 665 1 492 096 

Pomorski 1 742 390 86 919 1 829 309 

l ski 4 928 420 2 385 196 7 313 616 

wi tokrzyski 253 180 1 121 073 1 374 254 

Warmi sko-
Mazurski

62 259 1 426 147 1 488 406 

Wielkopolski – 3 934 725 3 934 725 

Zachodniopomorski 13 750 3 276 798 3 290 548 

Wykres 5.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci 
po ytku publicznego i wolontariacie przez urz dy marsza kowskie 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej: upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu (16 urz dów), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i tradycji (14), krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m odzie y (13), 
dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych (12), a tak e pomocy spo-
ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajduj cym si  w trudnej 
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sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (13). 
Zada  nie zlecono tylko w pi ciu sferach po ytku publicznego: zapew-
nienia zorganizowanej opieki by ym o nierzom zawodowym, którzy 
uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty in-
walidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, 
upowszechniania i ochrony praw kobiet i dzia alno ci na rzecz równych 
praw kobiet i m czyzn, upowszechniania i ochrony wolno ci i praw 
cz owieka oraz swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych 
rozwój demokracji, pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, kon-
fliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic  oraz upowszechniania  
i ochrony praw konsumentów (tabele 23A i 23B).  

Tabela 23A.  Liczba zada  zlecanych organizacjom pozarz dowym oraz pod-
miotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po yt-
ku publicznego i wolontariacie przez urz dy marsza kowskie  
w poszczególnych sferach po ytku publicznego 

 Urz d Marsza kowski

Sfery po ytku publicznego D
ol

no
l

sk
i

K
uj

aw
sk

o-
Po

m
or

sk
i 

Lu
be

ls
ki

Lu
bu

sk
i

ód
zk

i

M
a

op
ol

sk
i

M
az

ow
ie

ck
i 

O
po

ls
ki

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom znajduj cym si  w trudnej sytu-
acji yciowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

 95  28  58 27 3 

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym 
o nierzom zawodowym, którzy uzyskali 

uprawnienia do emerytury wojskowej  
lub wojskowej renty inwalidzkiej,  
inwalidom wojennym i wojskowym  
oraz kombatantom 

        

Dzia alno  charytatywna    2     

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel -
gnowanie polsko ci oraz rozwój wiadomo-
ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

   3     

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodo-
wych 

   7    3 

Ochrona i promocja zdrowia 42 40   4 3 13  

Dzia ania na rzecz osób  
niepe nosprawnych 

 7 1 23 4 16 22  
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 Urz d Marsza kowski

Sfery po ytku publicznego D
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Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawo-
dowej osób pozostaj cych bez pracy  
i zagro onych zwolnieniem z pracy 

        

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet 
oraz dzia alno  na rzecz równych praw 
kobiet i m czyzn 

        

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospo-
darczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci

       2 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspól-
not i spo eczno ci lokalnych 

3

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie 13 7 1 5 5 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci  
i m odzie y

79 12 27 12 59 11 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i tradycji 

114 95 50 7 62 27 8 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 238 167 13 182 3 164 150 35 

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

2 3 1  

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz 
przeciwdzia anie patologiom spo ecznym 

1 27 12 27 3 

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na 
rzecz obronno ci pa stwa 

 1 

Upowszechnianie i ochrona wolno ci
i praw cz owieka oraz swobód  
obywatelskich, a tak e dzia a
wspomagaj cych rozwój demokracji 

Ratownictwo i ochrona ludno ci 9 1 1 1 

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych,
konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju  
i za granic

Upowszechnianie i ochrona praw konsu-
mentów 

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy 
mi dzy spo ecze stwami 

6  5 

Promocja i organizowanie wolontariatu 2

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarz dowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy,
w zakresie okre lonym w pkt 1–23. 

9
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Tabela 23B.  Liczba zada  zlecanych organizacjom pozarz dowym oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku 
publicznego i wolontariacie przez urz dy marsza kowskie w po-
szczególnych sferach po ytku publicznego

 Urz d Marsza kowski

Sfery po ytku publicznego Po
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Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom znajduj cym si  w trudnej sytu-
acji yciowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

57 13 3 105 7 10 38 3 

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym 
o nierzom zawodowym, którzy uzyskali 

uprawnienia do emerytury wojskowej lub 
wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom 
wojennym i wojskowym oraz  
kombatantom 

        

Dzia alno  charytatywna         

Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
piel gnowanie polsko ci oraz rozwój 
wiadomo ci narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej 

1 2 2  4   1 

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodo-
wych 

       3 

Ochrona i promocja zdrowia  17   12 11 5  

Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych 36 14   1 2 13 2 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawo-
dowej osób pozostaj cych bez pracy  
i zagro onych zwolnieniem z pracy 

28     26   

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet 
oraz dzia alno  na rzecz równych praw 
kobiet i m czyzn 

        

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospo-
darczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci

10   7  3  10 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspól-
not i spo eczno ci lokalnych; 

17   1     

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie 8  8 48  3   

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci  
i m odzie y

32 15  12 18 4 143 37 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji 

87 19 57 234 4 77 217 56 



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie88

 Urz d Marsza kowski

Sfery po ytku publicznego Po
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Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu 

123 181 32 186 181 37 215 91 

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

  9 1     

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz 
przeciwdzia anie patologiom spo ecznym 

  18   14   

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci
na rzecz obronno ci pa stwa 

        

Upowszechnianie i ochrona wolno ci
i praw cz owieka oraz swobód obywatel-
skich, a tak e dzia a  wspomagaj cych 
rozwój demokracji 

        

Ratownictwo i ochrona ludno ci  5      19 

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio o-
wych, konfliktów zbrojnych oraz wojen  
w kraju i za granic

        

Upowszechnianie i ochrona praw konsu-
mentów 

        

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy 
mi dzy spo ecze stwami 

     12  2 

Promocja i organizowanie wolontariatu      2   

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarz dowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy,
w zakresie okre lonym w pkt 1–23. 

       1 

W niektórych przypadkach uniewa niono lub zerwano umow
zawart  w wyniku otwartego konkursu ofert. Wymieniano nast puj ce
przyczyny uniewa nienia lub zerwania umowy:  
− niezrealizowanie przez podmiot zadania w wyznaczonym terminie;  
− rezygnacja podmiotu z otrzymanej dotacji, a tym samym rezygnacja 

z wykonania zadania; 
− rezygnacja organizacji z podpisania umowy ze wzgl du na proble-

my wewn trzne organizacji (zmiany w strukturach funkcjonowania);  
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− niedostarczenie dokumentów niezb dnych do podpisania umowy; 
− rezygnacja z wykonania zadania; 
− niewspó miernie ma a wysoko  dotacji w stosunku do wniosko- 

wanej;
− brak udzia u deklarowanych rodków w asnych; 
− niew a ciwe rozliczenie poprzedniej dotacji; 
− odbieganie rzeczywistego zakresu realizowanego zadania od opisa-

nego w ofercie;. 
− za ma a liczba zg osze  uczestników imprez; 
− sfinansowanie zada  ze rodków w asnych; 
− negatywna ocena tre ci umowy; 
− zbyt skomplikowana procedura; 
− brak mo liwo ci pozyskania dodatkowych sponsorów na realizacj

przed o onego na konkurs projektu; 
− wycofanie przez organizacj  rozpatrzonego projektu; 
− niemo no  realizacji zg oszonego projektu; 
− formalne braki we wnioskach; 
− z o enie wniosku (oferty) po terminie lub przez nieupowa niony organ; 
− niez o enie rozliczenia z realizowanego zadania; 
− nieterminowe z o enie rozliczenia zadania; 
− zbyt ma a liczba zg osze .

Inne formy wspó pracy  

W okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. spo ród
pozosta ych form wspó pracy wymienionych w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie urz dy marsza kowskie najcz -
ciej wykorzystywa y: wzajemne informowanie si  o planowanych  

kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zharmonizowania  
tych kierunków (16), tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze  
doradczym i inicjatywnym (14) oraz konsultowanie projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej  
organizacji (14).  

Nie przekazano organizacjom pozarz dowym adnej nierucho-
mo ci w wieczyste u ytkowanie, na co zezwala art. 24 ust 2 Ustawy.

Otrzymane informacje wskazuj , e urz dy marsza kowskie zawar y
tylko 2 porozumienia z wolontariuszami. 
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Tabela 24A.  Formy wspó pracy urz dów marsza kowskich z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 

 Urz d Marsza kowski

Formy wspó pracy D
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Liczba nieruchomo ci, których prawo 
u ytkowania wieczystego zosta o przeka-
zane organizacjom po ytku publicznego 
na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy

– – – – – – – – 

Liczba zespo ów doradczych i inicjatyw-
nych, których cz onkami s  zarówno 
przedstawiciele organów samorz du 
województwa, jak i organizacji pozarz -
dowych lub podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 Ustawy

– 2 3 5 1 4 2 3 

Czy konsultowano z organizacjami poza-
rz dowymi lub podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 Ustawy projekty aktów 
normatywnych? Je eli tak, to jaka by a ich 
liczba?. 

tak
3

tak
2

tak
2

tak
27

tak tak tak 
1

tak
3

Czy prowadzona by a wspó praca mi dzy
organami samorz du województwa  
a organizacjami pozarz dowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy w formie wzajemnego informowa-
nia si  o planowanych kierunkach  
dzia alno ci i wspó dzia ania w celu 
zharmonizowania tych kierunków?  

tak tak tak tak tak tak tak tak 

Liczba porozumie  podpisanych  
z wolontariuszami (korzystanie  
ze wiadcze  przez okres powy ej
30 dni)

– 1 1 – – – – – 

Liczba porozumie  zawartych  
z wolontariuszami (korzystanie  
ze wiadcze  przez okres do 30 dni) 

– – – – – – – – 



Sprawozdanie z dzia ania  
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 91

Tabela 24B.  Formy wspó pracy urz dów marsza kowskich z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 

 Urz d Marsza kowski

Formy wspó pracy Po
dk

ar
pa

ck
i

Po
dl

as
ki

Po
m

or
sk

i

l
sk

i

w
i

to
kr

zy
sk

i

W
ar

m
i

sk
o-

M
az

ur
sk

i 

W
ie

lk
op

ol
sk

i

Z
ac

ho
dn

io
po

m
or

sk
i 

Liczba nieruchomo ci, których prawo 
u ytkowania wieczystego zosta o przeka-
zane organizacjom po ytku publicznego 
na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy

– – – – – – – – 

Liczba zespo ów doradczych i inicjatyw-
nych, których cz onkami s  zarówno 
przedstawiciele organów samorz du
województwa, jak i organizacji pozarz -
dowych lub podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 Ustawy

9 3 2 1 3 – 1 1 

Czy konsultowano z organizacjami  
pozarz dowymi lub podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projekty
aktów normatywnych? Je eli tak, to jaka 
by a ich liczba? 

– nie tak
1

tak
1

tak tak
18

tak

1

tak
2

Czy prowadzona by a wspó praca mi dzy
organami samorz du województwa
a organizacjami pozarz dowymi lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3  
ust. 3 Ustawy w formie wzajemnego 
informowania si  o planowanych
kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania
w celu zharmonizowania tych kierun-
ków?  

tak tak tak tak tak tak tak tak 

Liczba porozumie  podpisanych  
z wolontariuszami (korzystanie ze  
wiadcze  przez okres powy ej 30 dni)  

– – – – – – – – 

Liczba porozumie  zawartych
z wolontariuszami (korzystanie ze  
wiadcze  przez okres do 30 dni) 

– – – – – – – – 
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Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze  

po ytku publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie

W ankiecie wymieniano równie  inne formy wspó pracy z organi-
zacjami pozarz dowymi, które nie s  zapisane w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie (tabela 25).  

Tabela 25.  Inne formy wspó pracy urz dów marsza kowskich z organizacja- 
mi pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  
ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie  
w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.  

Urz d
Marsza kowski

Formy wspó pracy

Dolno l ski 1. Sprawowanie przez marsza ka województwa honorowego 
patronatu nad przedsi wzi ciami organizowanymi przez 
organizacje pozarz dowe. 

2. Szkolenie i indywidualne konsultacje dla przedstawicieli 
organizacji pozarz dowych. 

3. Pozafinansowe formy wsparcia: udost pnianie sal wraz  
ze sprz tem oraz aktów prawnych. 

Kujawsko-Pomorski 1. Korzystanie z pomocy wolontariuszy w dzia aniach  
na rzecz integracji europejskiej w dniach 30 kwietnia  
– 5 maja 2004 r. bez podpisanych porozumie .

Lubelski Brak innych form wspó pracy

Lubuski 1. Zlecanie organizacjom pozarz dowym oraz innym  
podmiotom (np. wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy)
realizacji zada  publicznych, wspieranie realizacji takich 
zada , wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji.  

ódzki Brak innych form wspó pracy

Ma opolski 1. Wydawnictwa dla organizacji pozarz dowych  
(np. ród a finansowania projektów. Poradnik  
dla organizacji pozarz dowych).

2. Konferencje Ma opolskiego Forum Organizacji  
Pozarz dowych. 

3. Szkolenia dla liderów organizacji pozarz dowych. 
4. Informator dla organizacji pozarz dowych.

Mazowiecki 1. Wymiana do wiadcze  oraz wzajemny udzia
w dzia aniach promocyjno-szkoleniowych dotycz cych
wdra ania funduszy strukturalnych na Mazowszu. 
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Urz d
Marsza kowski

Formy wspó pracy

2. Wymiana do wiadcze  i poznanie form wspó pracy  
organizacji pozarz dowych i administracji publicznej  
w krajach UE-Project Cooperate. 

3. Udzia  przedstawiciela organizacji pozarz dowej  
w pracach Rady Programowej Mazowieckiego Centrum 
Polityki Spo ecznej oraz Regionalnego Komitetu  
Steruj cego.

Opolski 1. Doradztwo i konsultacje z zakresu zak adania i rejestracji 
stowarzysze  i fundacji, a tak e uzyskiwania statusu  
organizacji po ytku publicznego. 

2. Informowanie o potencjalnych ród ach finansowania  
i zasadach udzielania dotacji. 

3. Promowanie ciekawych programów mog cych uzyska
rodki ze róde  zewn trznych.  

Podkarpacki 1. Wspólne organizowanie konferencji i szkole .
2. Wspólne prowadzenie bada  i przygotowywanie raportów. 
3. Wymiana do wiadcze .

Podlaski 1. Wspó organizowanie i wspó finansowanie narad, szkole
i konferencji. 

2. Organizowanie szkole  dla liderów i przedstawicieli  
organizacji pozarz dowych. 

3. Nieodp atne udost pnianie materia ów dotycz cych
konkursu ofert na zlecanie realizacji zada  publicznych.  

Pomorski 1. Konsultacje dotycz ce pisania projektów i wype niania
wniosków. 

2. Wspó organizowanie i wspó finansowanie narad, szkole
i konferencji. 

3. Pozafinansowe formy wsparcia: udost pnianie sal wraz  
ze sprz tem.  

l ski 1. Powo ywanie przedstawicieli organizacji pozarz dowych
jako ekspertów do komisji opiniuj cych oferty w otwartych 
konkursach ofert. 

wi tokrzyski 1. Szkolenia dla liderów organizacji pozarz dowych.  

Warmi sko-Mazurski 1. Inicjowanie i wspó organizowanie spotka  i szkole
z sektorem pozarz dowym w starostwach powiatowych. 

2. Tworzenie zespo ów i grup roboczych do opracowywania 
programów celowych. 

3. Uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarz dowego  
w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach, przedstawia-
j cych tematy istotne dla sektora pozarz dowego, organi-
zowanych przez Urz d Marsza kowski.  
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Urz d
Marsza kowski

Formy wspó pracy

Wielkopolski 1. Szkolenie przedstawicieli organizacji pozarz dowych  
z zakresu m.in. projektów Unii Europejskiej oraz  
pozyskiwania funduszy. 

2. Konsultacje dotycz ce pisania projektów i wype niania
wniosków. 

3. Wspó realizowanie inicjatyw (konferencje, seminaria, 
imprezy). 

Zachodniopomorski 1. Promowanie dzia alno ci organizacji pozarz dowych. 
2. Pomoc w nawi zywaniu kontaktów i wspó pracy organizacji 

pozarz dowych w skali regionalnej i mi dzynarodowej. 
3. Informowanie o potencjalnych ród ach finansowania. 
4. Organizowanie szkole  dla liderów organizacji  

pozarz dowych.  

Kwestie problemowe, które pojawi y si  w zakresie wspó pracy 

urz dów marsza kowskich z organizacjami pozarz dowymi, w zwi zku

z obowi zywaniem Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie:

1. Brak mo liwo ci dostatecznej kontroli i nadzoru wydatkowania 
przez organizacje pozarz dowe rodków publicznych. 

2. Nieumiej tno  prawid owego rozliczania dotacji przez organizacje 
pozarz dowe.

3. Zbyt d ugi czas trwania procedury otwartego konkursu ofert, a przez 
to utrudniona i wyd u ona procedura przyznawania dotacji. 

4. Niekiedy koszt przeprowadzenia otwartego konkursu ofert przekra-
cza warto  dotacji. 

5. Niska aktywno  trzeciego sektora w województwie. 
6. S aba kondycja wi kszo ci organizacji, st d du e trudno ci w wy o-

nieniu grup liderów organizacji dzia aj cych razem i stanowi cych
warto ciowych partnerów dla samorz du. 

7. Mimo wielu szkole  nadal du a liczba organizacji w s abym stopniu 
zna przepisy Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon-

tariacie.
8. Procedura otwartych konkursów ofert eliminuje ma e organizacje  

i ma e projekty. 
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9. Organizacje pozarz dowe obawiaj  si , e w momencie sk adania 
ofert z w asnej inicjatywy, kto  mo e ukra  pomys .

10. Problemem dla organizacji pozarz dowych jest równie  koniecz-
no  posiadania oddzielnego rachunku do obs ugi zadania publicz-
nego.

11. Jednostki samorz du terytorialnego nie maj  mo liwo ci przyznania 
dotacji, o której mowa w Ustawie, jednostkom organizacyjnym pod-
leg ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowa-
nym.

12. Zbyt skomplikowany dla organizacji pozarz dowych wzór oferty  
i sprawozdania. 

13. Bardzo du e koszty og aszania konkursów w prasie regionalnej. 

Z informacji, które nap yn y do Departamentu Po ytku Publicz-
nego z urz dów marsza kowskich wynika, i  wszystkie te urz dy
wspó pracuj  z organizacjami pozarz dowymi i wszystkie posiadaj
programy wspó pracy z podmiotami prowadz cymi dzia alno  po yt-
ku publicznego. Wi kszo  tych programów poddano konsultacjom  
z organizacjami pozarz dowymi. W wielu programach, poza wymie-
nionymi w Ustawie formami wspó pracy, wskazano tak e inne formy, 
m.in. wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne, organizo- 
wanie seminariów i konferencji, pomoc w uzyskiwaniu rodków z in-
nych róde  (m.in. z funduszy europejskich). Jedn  z podstawowych 
form wspó pracy administracji samorz dowej szczebla wojewódzkiego 
z organizacjami pozarz dowymi jest zlecanie zada  w asnych woje-
wództwa tym organizacjom. Najcz ciej zlecane zadania mieszcz  si
w nast puj cych obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej i spor-
tu, kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, dzia ania na rzecz 
osób niepe nosprawnych oraz pomoc spo eczna. W urz dach mar- 
sza kowskich w wi kszym stopniu ni  w ministerstwach i urz dach
centralnych oraz urz dach wojewódzkich wyst powa y przypadki 
uniewa niania lub zerwania umowy. Do g ównych tego przyczyn zali-
czono przede wszystkim: rezygnacj  podmiotu z realizacji zadania, 
niewykonanie przez podmiot zadania w wyznaczonym terminie oraz 
brak deklarowanych rodków w asnych. Urz dy marsza kowskie zwra-
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caj  tak e uwag  na pewne problemy zwi zane z realizacj Ustawy.
Jest to przede wszystkim wysoki koszt przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert (pot gowany przez konieczno  opublikowania og o-
szenia), który czasem przekracza warto  dotacji. Ponadto organizacje 
pozarz dowe nie wype niaj  we w a ciwy sposób ofert sk adanych na 
konkurs oraz nie potrafi  prawid owo rozliczy  dotacji. Problemem, na 
który zwracaj  uwag  urz dy marsza kowskie, jest równie  zbyt d ugi,
zdaniem tych urz dów, czas trwania procedury otwartego konkursu 
ofert. Urz dy marsza kowskie w nieznacznym stopniu korzysta y ze 
wiadcze  wolontariuszy. 

2.2.4. Wspó praca powiatów, w tym podmiotów administracji  

zespolonej na szczeblu powiatu, z organizacjami  

dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego 

Na ogóln  liczb  379 istniej cych powiatów 294 (77%) (w tym 
podmiotów administracji zespolonej na szczeblu powiatu) przes a y, za 
po rednictwem urz dów wojewódzkich, informacje dotycz ce ich 
wspó pracy z podmiotami dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego. 
Programy wspó pracy uchwali o 225 (76,5%) powiatów, a razem  
z podmiotami administracji zespolonej na szczeblu powiatu takich pro-
gramów by o 255. Do 1 kwietnia 2004 r. uchwalono 101 programów 
wspó pracy, z czego 92 (24%) uchwali y powiaty, a 9 – podmioty admi-
nistracji zespolonej na szczeblu powiatu. Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2004 r., w ramach wspierania oraz powierzania realizacji zada
publicznych, powiaty (w tym podmioty administracji zespolonej w po-
wiecie), przekaza y organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom 
dzia aj cym w sferze po ytku publicznego 191 830 491 z , z czego  
w ramach trybu otwartego konkursu ofert 37 075 414 z . Zlecane zada-
nia dotyczy y najcz ciej: upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
(146 powiatów i podmiotów administracji zespolonej na szczeblu  
powiatu), sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (111), dzia a  na rzecz 
osób niepe nosprawnych, kultury (86), a tak e krajoznawstwa oraz  
wypoczynku dzieci i m odzie y (83). 
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Uchwalenie programów wspó pracy z organizacjami  

pozarz dowymi i innymi podmiotami dzia aj cymi  

w sferze po ytku publicznego  

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na-
k ada na organy stanowi ce jednostek samorz dowych szczebla powia-
towego obowi zek tworzenia rocznego programu wspó pracy. 

Programy wspó pracy uchwali o 225 starostw powiatowych,  
z czego w pracach nad tworzeniem 110 programów uczestniczy y orga-
nizacje pozarz dowe i inne podmioty dzia aj ce w obszarze dzia alno-
ci po ytku publicznego, a 157 programów poddano konsultacjom spo-
ecznym. 

Wed ug informacji uzyskanych od starostw powiatowych, za po-
rednictwem urz dów wojewódzkich, 30 podmiotów administracji  

zespolonej na szczeblu powiatowym uchwali o programy wspó pracy,  
z czego w pracach nad tworzeniem 15 programów uczestniczy y orga-
nizacje pozarz dowe i inne podmioty dzia aj ce w obszarze dzia al- 
no ci po ytku publicznego, a 20 programów poddano konsultacjom 
spo ecznym. 

Zlecanie realizacji zada  publicznych 

Wspó praca finansowa realizowana w postaci zlecania zada  pu-
blicznych jest jedn  z czterech podstawowych form wspó pracy jedno-
stek samorz du terytorialnego z organizacjami pozarz dowymi i inny- 
mi podmiotami dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego zapisan
w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w ramach wspie-
rania oraz powierzania realizacji zada  publicznych, starostwa powia-
towe, które przes a y informacje do Departamentu Po ytku Publicznego, 
przekaza y organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom dzia a- 
j cym w sferze po ytku publicznego 178 586 062 z , z czego w ra- 
mach trybu wprowadzonego Ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego 

i o wolontariacie, tj. otwartego konkursu ofert, 34 908 255 z .
W przypadku podmiotów administracji zespolonej na szczeblu 

powiatu kwoty te wynosi y odpowiednio: 13 234 429 z i 2 167 159 z .
czne wysoko ci tych kwot przedstawiono na wykresie 6. 
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Wysoko rodków przekazanych przez powiaty, w tym podmioty 

administracji zespolonej na szczeblu powiatu,

  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej nast puj cych dziedzin: 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (146 powiatów), sztuka, 
ochrona dóbr kultury i tradycji (111), dzia ania na rzecz osób niepe no-
sprawnych, kultura (86), krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m o-
dzie y (83) (tabela 26). 

Wykres 6.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno-
ci po ytku publicznego i wolontariacie przez powiaty (w tym

podmioty administracji zespolonej na szczeblu powiatu) w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Tabela 26.  Sfery po ytku publicznego, w których powiaty najcz ciej zleca y
zadania organizacjom pozarz dowym oraz podmiotom wymie-
nionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego 
i wolontariacie 

Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane
zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 146 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 111 

Dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych. 86 

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajduj cym
si  w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób. 

78
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Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane
zadania

Ochrona i promocja zdrowia. 66 

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz przeciwdzia anie  
patologiom Spo ecznym. 

41

Nauka, edukacja, o wiata i wychowanie. 61 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel gnowanie polsko ci  
oraz rozwój wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

33

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrony dziedzictwa  
przyrodniczego.

29

Ratownictwo i ochrona ludno ci. 24 

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  
kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami. 

17

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspólnot i spo eczno ci
lokalnych.

14

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodowych. 10 

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsi biorczo ci.

10

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje pozarz dowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie okre lonym w pkt 1–23. 

10

Dzia alno  charytatywna. 9 

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzia alno  na rzecz 
równych praw kobiet i m czyzn. 

3

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 3 

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci
pa stwa. 

2

Upowszechnianie i ochrona wolno ci i praw cz owieka oraz  
swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój 
demokracji. 

1

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych 
oraz wojen w kraju i za granic .

1

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym o nierzom
zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury  
wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom  
wojennym i wojskowym oraz kombatantom. 

0
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W niektórych przypadkach uniewa niono lub zerwano umow
zawart  w wyniku otwartego konkursu ofert. Wymieniano nast puj ce
przyczyny uniewa nienia lub zerwania umowy:  
1. realizacja projektu niezgodnie z postanowieniami umowy; 
2. nieterminowe przekazanie rodków;
3. nieterminowe rozliczenie si  z wykorzystanych rodków; 
4. niew a ciwe wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji; 
5. przeszkody natury obiektywnej (np. niewykonalno  projektu z po-

wodu zdarze  losowych). 

Inne formy wspó pracy 

W okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. starostwa 
powiatowe, w tym podmioty administracji zespolonej na szczeblu powia-
towym, stosowa y nast puj ce formy wspó pracy z organizacjami poza-
rz dowymi wymienione w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego  

i o wolontariacie: wzajemne informowanie si  o planowanych kierunkach 
dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zharmonizowania tych kierunków 
(269 starostw i innych podmiotów administracji zespolonej na szczeblu 
powiatowym), tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym (137) oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej organizacji (168). 

Organizacje pozarz dowe oraz inne podmioty dzia aj ce w sferze 
po ytku publicznego otrzyma y od starostw powiatowych i innych pod-
miotów administracji zespolonej na szczeblu powiatowym 8 nierucho-
mo ci w wieczyste u ytkowanie, na co zezwala art. 24 ust 2 Ustawy.

Starostwa powiatowe i inne podmioty administracji zespolonej na 
szczeblu powiatowym zawar y w sumie 1372 porozumie  z wolontariu-
szami (1091 powy ej 30 dni oraz 281 do 30 dni).

Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze  

po ytku publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie 

Starostwa powiatowe, w tym podmioty administracji zespolonej  
na szczeblu powiatowym, wymienia y w ankiecie równie  inne formy 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, które nie s  zapisane  
w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie:
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1. organizowanie szkole  dla przedstawicieli organizacji pozarz do-
wych;

2. wspieranie organizacji pozarz dowych poprzez udzielanie im po-
mocy merytorycznej oraz technicznej (np. udost pnianie sprz tu
biurowego);

3. wspó organizowanie wspólnych przedsi wzi : konkursów, szko-
le , imprez; 

4. publikowanie informacji zawieraj cych zakres wsparcia realizowa-
nego przez administracj  samorz dow  na stronach internetowych 
urz du oraz poprzez rodki masowego przekazu; 

5. nieodp atne udost pnianie lokali na prowadzenie dzia alno ci przez 
organizacje pozarz dowe;

6. pomoc w organizowaniu szkole  oraz imprez kulturalno-promo- 
cyjnych; 

7. tworzenie zespo ów opiniuj cych oferty podmiotów w zakresie zle-
canych zada ;

8. doradztwo organizacyjne, pomoc finansowa i rzeczowa; 
9. dzia alno  informacyjna. 

Kwestie problemowe, które pojawi y si  w zakresie wspó pracy 

starostw powiatowych, w tym podmiotów administracji zespolonej na 

szczeblu powiatu, z sektorem pozarz dowym, w zwi zku z obowi zy-

waniem Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie:

1. Brak jednoznacznych interpretacji zapisów Ustawy i rozporz dze .
2. Brak zasobów kadrowych i organizacyjnych w organizacjach poza-

rz dowych do wykonywania nowych zada  ustawowych i niezro-
zumienie przez nie przepisów Ustawy.

3. Brak rodków finansowych na realizacj  zada , skomplikowane 
procedury dla oferentów. 

4. K opotliwa kwestia og aszania otwartych konkursów ofert w przy-
padku ma ych dotacji. 

5. Zbyt skomplikowana procedura rozliczania zada .
6. Problem kosztów zamieszczenia og oszenia w lokalnym dzienniku. 
7. Niejasna sytuacja jednostek bud etowych, zak adów bud etowych

i gospodarstw pomocniczych, które mog  przyst powa  do otwarte-
go konkursu ofert, ale nie mog  otrzymywa  w jego ramach dotacji. 
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2.2.5. Wspó praca gmin z organizacjami dzia aj cymi  

w sferze po ytku publicznego 

Na ogóln  liczb  2478 istniej cych gmin 1870 (tj. 75.5%) prze-
s a y, za po rednictwem urz dów wojewódzkich, informacje dotycz ce
wspó pracy z podmiotami dzia aj cymi w sferze po ytku publicz- 
nego. Program wspó pracy uchwali o 1096 (tj. 58,6%) gmin, z czego 
do 1 kwietnia 2004 r. 328 (tj. 29,9%). Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2004 r. w ramach wspierania oraz powierzania realizacji zada  pu-
blicznych gminy przekaza y podmiotom dzia aj cym w sferze po ytku 
publicznego 228 549 263 z , z czego w ramach trybu otwartego kon-
kursu ofert 53 126 369 z . Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu (727 gmin), kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji (299), krajoznawstwa oraz wypoczynek 
dzieci i m odzie y (277), ochrony i promocji zdrowia (268), pomocy 
spo ecznej (242), porz dku i bezpiecze stwa publicznego oraz prze-
ciwdzia ania patologiom spo ecznym (208), a tak e nauki, edukacji, 
o wiaty i wychowania (202). 

Uchwalenie programów wspó pracy z organizacjami  

pozarz dowymi i innymi podmiotami dzia aj cymi  

w sferze po ytku publicznego  

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na-
k ada na organy stanowi ce jednostek samorz dowych szczebla gmin-
nego obowi zek tworzenia rocznych programów wspó pracy. 

Programy wspó pracy uchwali o 1096 gmin, z czego w pracach 
nad tworzeniem 473 programów uczestniczy y podmioty dzia aj ce
w obszarze dzia alno ci po ytku publicznego, a 618 programów podda-
no konsultacjom spo ecznym. 

Zlecanie realizacji zada  publicznych 

Wspó praca finansowa realizowana w postaci zlecania zada
publicznych jest jedn  z czterech podstawowych form wspó pracy jed-
nostek samorz du terytorialnego z podmiotami dzia aj cymi w sfe- 
rze po ytku publicznego zapisan  w Ustawie o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w ramach wspie-
rania oraz powierzania realizacji zada  publicznych, urz dy gmin, które 
za po rednictwem urz dów wojewódzkich przes a y do informacje do 
Departamentu Po ytku Publicznego, przekaza y organizacjom pozarz -
dowym i innym podmiotom dzia aj cym w sferze po ytku publicznego 
228 549 263 z . W ramach trybu wprowadzonego Ustaw  o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie, tj. otwartego konkursu ofert, 
przekaza y 53 126 69 z  (wykres 7). 

Wykres 7.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci 
po ytku publicznego i wolontariacie przez gminy w okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Zlecane zadania dotyczy y najcz ciej: upowszechniania kul- 
tury fizycznej i sportu (727 gmin), kultury, sztuki, ochrony dóbr  
kultury i tradycji (299), krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m o-
dzie y (277), ochrony i promocji zdrowia (268), pomocy spo ecznej
(242), dzia a  na rzecz osób niepe nosprawnych (222), porz dku
i bezpiecze stwa publiczne oraz przeciwdzia ania patologiom spo- 
ecznym (208), a tak e nauki, edukacji, o wiaty i wychowania (202)  

(tabela 27). 
W niektórych przypadkach uniewa niono lub zerwano umow

zawart  w wyniku otwartego konkursu ofert. Wymieniano nast puj ce
przyczyny uniewa nienia lub zerwania umowy:  
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1. rezygnacja podmiotu z realizacji zadania;
2. nieuzyskanie przez podmiot dostatecznych, zak adanych w ofercie 

rodków finansowych;
3. niewystarczaj cy poziom finansowania projektów (np. z powodu 

wycofywania si  sponsorów prywatnych);  
4. niewywi zanie si  z obowi zku z o enia sprawozdania z realizacji 

zadania we w a ciwym terminie;  
5. przeszkody natury obiektywnej (np. niewykonalno  projektu z po-

wodu zdarze  losowych); 
6. wykorzystanie dotacji niezgodnie z zawart  umow ;
7. trudno ci organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem 

terminu realizacji zadania. 

Tabela 27. Sfery po ytku publicznego, w których gminy najcz ciej zleca y
zadania organizacjom pozarz dowym oraz podmiotom wymie-
nionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego 
i wolontariacie

Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 727 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 299 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y. 277 

Ochrona i promocja zdrowia. 268 

Pomoc spo eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajduj cym
si  w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych  
rodzin i osób. 

242

Porz dek i bezpiecze stwo publiczne oraz przeciwdzia anie  
patologiom spo ecznym. 

208

Podtrzymywanie tradycji narodowej, piel gnowanie polsko ci  
oraz rozwój wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

102

Ratownictwo i ochrona ludno ci. 93 

Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrony dziedzictwa  
przyrodniczego.

87

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnych. 55 

Dzia alno  charytatywna. 51 

Dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  
kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami. 

41
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Sfery po ytku publicznego 
Najcz ciej

zlecane zadania 

Dzia alno  wspomagaj ca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje pozarz dowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie okre lonym w pkt 1–23. 

32

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych
bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy. 

25

Promocja i organizowanie wolontariatu. 23 

Dzia alno  na rzecz mniejszo ci narodowych. 20 

Pomoc ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granic .

20

Dzia alno  wspomagaj ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsi biorczo ci.

19

Upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci na rzecz obronno ci
pa stwa. 

6

Zapewnianie zorganizowanej opieki by ym o nierzom zawodowym, 
którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej 
renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym  
oraz kombatantom. 

4

Upowszechnianie i ochrona wolno ci i praw cz owieka oraz  
swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych rozwój 
demokracji. 

1

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 1 

Inne formy wspó pracy  

W okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. z pozosta-
ych form wspó pracy wymienionych w Ustawie o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie, urz dy gmin korzysta y najcz ciej z kon-
sultowania z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych (505),  
a tak e z powo ywania zespo ów doradczych i inicjatywnych, których 
cz onkami s  przedstawiciele zarówno urz du gminy, jak i organizacji 
pozarz dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy

(206). Je li chodzi o wspó prac  w formie wzajemnego informowania si
o planowanych kierunkach dzia alno ci i wspó dzia ania w celu zhar-
monizowania tych kierunków, to 724 gminy stwierdzi y, e stosowa y
tak  form  wspó pracy. 
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Organizacje pozarz dowe oraz inne podmioty dzia aj ce w sferze 
po ytku publicznego otrzyma y od gmin 54 nieruchomo ci w wieczyste 
u ytkowanie, na co zezwala art. 24 ust 2 Ustawy.

Przekazane informacje wskazuj , e urz dy gmin zawar y w sumie 
786 porozumie  z wolontariuszami (512 powy ej 30 dni oraz 274 do  
30 dni).

Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze  
po ytku publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie 
W ankiecie wymieniano równie  inne formy wspó pracy z organi-

zacjami pozarz dowymi, które nie s  zapisane w Ustawie o dzia alno ci 
po ytku publicznego i o wolontariacie:

1. Wspieranie organizacyjne dzia alno ci organizacji pozarz dowych
(pomoc administracyjna, nieodp atne udost pnianie lokali organiza-
cjom na dzia alno  statutow  i spotkania, udost pnianie materia ów,
zakup sprz tów i urz dze  na potrzeby organizacji), finansowe (udzie-
lanie dotacji na realizacj  zada  gminnych) i merytoryczne (doradz-
two prawne i konsultacje np. przy rejestrowaniu nowych organizacji). 

2. Wspó praca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja 
wspólnych przedsi wzi  (np. konferencji, szkole , warsztatów).

3. Informowanie organizacji pozarz dowych o ród ach pozyskiwania 
pozabud etowych rodków finansowych (np. z funduszy Unii Euro-
pejskiej).

4. Promocja dzia alno ci po ytku publicznego i pomiotów dzia aj -
cych w tym obszarze. 

5. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarz dowych w posie-
dzeniach organów gminy. 

6. Pomoc organizacjom pozarz dowym w publikowaniu informacji  
w prasie lokalnej i Internecie. 

7. Wspó praca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert. 
8. Wspó praca w zakresie oceny realizacji programów. 
9. Pomoc w nawi zywaniu kontaktów krajowych i mi dzynarodo-

wych.
10. Wspó udzia  organizacji pozarz dowych w projektowaniu bud etu 

gminy, w zakresie dotycz cym obszaru dzia ania organizacji. 
11. Konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa. 
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12. Pomoc w zak adaniu organizacji pozarz dowych. 
13. Tworzenie banków danych o organizacjach pozarz dowych z tere-

nu gmin, powiatów i województw. 

Kwestie problemowe, które pojawi y si  w zakresie wspó pra- 

cy gmin z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego,  

w zwi zku z obowi zywaniem Ustawy o dzia alno ci po ytku publicz-

nego i o wolontariacie: 

1. Zbyt trudna i skomplikowana procedura konkursowa, zw aszcza 
kwestia tzw. kosztów ma ych dotacji. 

2. K opotliwa kwestia og aszania otwartych konkursów ofert w przy-
padku ma ych dotacji (np. do 1 tys. z ).

3. Zbyt skomplikowana procedura rozliczania zada .
4. Problemy z interpretacj  przepisów Ustawy. 

5. Brak wskazówek przy wype nianiu ofert konkursowych. 
6. Zbyt skomplikowana procedura pisania wniosków i sprawozda  do-

tycz cych ofert zadania publicznego. 
7. Procedura konkursowa, wyd u ona przez obowi zek zamieszczenia 

og oszenia w lokalnej prasie z 30 dniowym wyprzedzeniem, unie-
mo liwia kontynuowanie zadania od stycznia ka dego roku. 

8. Problemy z prawid owym wype nianiem wniosków konkursowych 
oraz terminowym realizowaniem zada .

9. Problem dotycz cy mo liwo ci podpisania umowy na wykonanie 
dzia ania przez oddzia  stowarzyszenia lub fundacji, który nie ma 
osobowo ci prawnej. 

10. Niejasna sytuacja jednostek bud etowych, zak adów bud etowych
i gospodarstw pomocniczych, które mog  przyst powa  do otwarte-
go konkursu ofert, ale nie mog  otrzymywa  w jego ramach dotacji. 

11. Niejednolita interpretacja przepisów Ustawy (np. art. 11 ust. 4). 
12. Wysokie koszty funkcjonowania organizacji prowadz cych dzia al-

no  po ytku publicznego, zwi zane np. z prowadzeniem odr bnej 
ksi gowo ci i kont dla wykonywania zlecanych zada .

13. Zbyt s abe rozpowszechnienie informacji na temat funkcjonowania 
organizacji pozarz dowych i sposobów realizacji zada  publicznych. 

14. Trudno ci z przeprowadzeniem procesu rejestracji organizacji po-
ytku publicznego. 
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15. Problem podzia u i zró nicowania kosztów kwalifikowanych i nie-
kwalifikowanych.

16. Brak rodków bud etowych na zlecanie zada  w obszarze po ytku 
publicznego. 

17. Skomplikowana procedura przekazywania 1% podatku organiza-
cjom po ytku publicznego. 

18. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert wi e si  z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów przez jednostki samorz du terytorialnego 
(np. koszt publikacji og oszenia w dzienniku). 

19. Nieznajomo Ustawy zarówno przez organizacje pozarz dowe, 
jak i przedstawicieli administracji publicznej. 

20. Niska aktywno  organizacji pozarz dowych.
21. Brak zainteresowania wspó prac  ze strony organizacji pozarz do-

wych.

*
Chocia  przepis o obowi zku uchwalenia rocznego programu 

wspó pracy obowi zuje od 29 czerwca 2003 r. – co oznacza, e jed-
nostki samorz du terytorialnego powinny mie  ju  za sob  uchwalenie 
co najmniej dwóch rocznych programów – jest jeszcze wiele gmin  
i powiatów, które nie uchwali y programu. Dobry przyk ad daj  urz dy
marsza kowskie, które wszystkie posiadaj  programy wspó pracy. Pro-
gram powinien powstawa  przy szerokim udziale organizacji pozarz -
dowych oraz uwzgl dnia  potrzeby lokalnej spo eczno ci, co niestety 
nie jest jeszcze norm . Cz sto spotykane s  programy wspó pracy, które 
powstaj  tylko po to, by wype ni  ustawowy obowi zek ich uchwalenia, 
wiele z nich powstaje bez udzia u organizacji pozarz dowych i nie jest 
z nimi konsultowanych. Do podstawowych form wspó pracy jednostek 
samorz du terytorialnego – zarówno szczebla powiatowego, jak i gmin-
nego – nale y zlecanie realizacji zada  publicznych. Do najcz ciej 
zlecanych zada  nale  zadania z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a tak e krajo-
znawstwa oraz wypoczynku dzieci i m odzie y. Nale y podkre li , e
wi kszo  zada  zarówno samorz du powiatowego, jak i gminnego by a
przekazywana nie w trybie otwartego konkursu ofert, lecz na dotychcza-
sowych zasadach – na podstawie uchwa y jednostki samorz du teryto-
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rialnego (taka mo liwo  istnia a do 1 czerwca 2004 r.). W powiatach  
i gminach wyst powa y tak e nast puj ce formy wspó pracy z organiza-
cjami pozarz dowymi: wzajemne informowanie si  o planowanych kie-
runkach dzia alno ci, konsultowanie aktów prawnych, organizowanie 
szkole , pomoc merytoryczna oraz techniczna. 

Anga owanie wolontariuszy cieszy o si  du o wi kszym powo-
dzeniem w powiatach ni  w minach.  

Do najistotniejszych problemów zwi zanych z realizacj Ustawy
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorz -
du terytorialnego – zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego  
– zaliczy y przede wszystkim: konieczno  przeprowadzania otwartego 
konkursu ofert nawet przy niewielkiej kwocie dotacji, konieczno  opu-
blikowania og oszenia otwartego konkursu ofert w dzienniku lokalnym, 
zbyt d ug  procedur  otrzymania dotacji oraz brak znajomo ci przepi-
sów Ustawy zarówno przez samorz dy, jak i organizacje pozarz dowe. 

2.3. Funkcjonowanie pozosta ych mechanizmów  
wprowadzonych Ustaw

2.3.1. Nadzór nad organizacjami po ytku publicznego 

Opracowano procedury przeprowadzenia kontroli oraz ramowy 
program kontroli. W 2004 r. minister w a ciwy do spraw zabezpiecze- 
nia spo ecznego nie przeprowadzi adnej kontroli organizacji po ytku 
publicznego. 

2.3.2. Jeden procent podatku na rzecz organizacji po ytku  

publicznego 

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób 
fizycznych mog  w zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36 i PIT-37) po-
mniejszy  nale ny podatek o kwot  przekazan  na rzecz organizacji 
po ytku publicznego do wysoko ci dokonanej wp aty, jednak nie wi cej
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ni  do wysoko ci 1% nale nego podatku. Podatnicy przekazuj  1% 
swego podatku na zasadach i w trybie okre lonym w odr bnych prze- 
pisach21.

Wed ug danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób  
fizycznych za 2003 r. – przedstawionych przez Ministerstwo Finansów  
– zmniejszenia podatku z tytu u wp aty na rzecz organizacji po ytku 
publicznego (1%) dokona o:
• 80 194 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. we-

d ug progresywnej skali podatkowej, na kwot  ponad 10 305 tys. z ;
• 126 podatników opodatkowanych w formie rycza tu od przycho-

dów ewidencjonowanych; zmniejszenie podatku tej grupy podatni-
ków wynios o ok. 60 tys. z .

Wst pne prognozy wskazuj , i  druga edycja „jednego pro- 
centa” przynios a wzrost kwoty przekazanej organizacjom po ytku 
publicznego. Ze wst pnych szacunków przekazanych przez Minister-
stwo Finansów wynika, i  podatek nale ny PIT za 2004 r. z tytu u
odpisu na rzecz organizacji po ytku publicznego w wysoko ci 1% wy-
niesie ok. 40 mln z 22.

Departament Po ytku Publicznego przeprowadzi  kampani  in-
formacyjn , której celem by o przybli enie podatnikom „mechaniz- 
mu jednego procenta”23. Ministerstwo Polityki Spo ecznej i Akademia  
Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) zawar y porozumienie, w którym 
zadeklarowa y wol  wspó pracy w realizacji ogólnopolskiej kampanii 
popularyzuj cej odpis 1% od podatku dochodowego od osób fizycz-

                                                          

21  Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  
fizycznych (DzU 2000, nr 14, poz. 176, z pó n. zm.), Ustawa z 20 listopada 1998 r. 
o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych
przez osoby fizyczne (DzU 1998, nr 144, poz. 930, z pó n. zm.). Mo liwo ci  
pomniejszenia podatku z omawianego tytu u nie maj  natomiast podatnicy, którzy 
wybrali opodatkowanie dochodów z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na za-
sadach okre lonych w art. 30c ustawy, tj. wed ug jednolitej 19 procentowej stawki 
podatku, oraz podatnicy osi gaj cy dochody z niektórych kapita ów pieni nych, 
opodatkowane na podstawie art. 30b ustawy. 

22  Dane z 31 maja 2005 r.
23  Za rok podatkowy 2003 w 2004 r. i za rok podatkowy 2004 w 2005 r.
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nych na rzecz organizacji po ytku publicznego. Porozumienie regulo-
wa o zasady i warunki wspó pracy obu stron w zakresie informowania 
o „mechanizmie jednego procenta”. Kampani  realizowano w interesie 
publicznym, mia a ona charakter informacyjno-promocyjny i nie by a
prowadzona na rzecz konkretnego podmiotu. W efekcie porozumienia 
ARFP m.in. przygotowa a stron  internetow  po wi con  kampanii 
(www.jedenprocent.pl), umie ci a spoty informacyjne w radiu i telewi-
zji oraz materia y informacyjne w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,  
a tak e udost pni a zainteresowanym podmiotom plakaty informacyj-
ne, broszury, kartki pocztowe i naklejki z logo Kampanii. Ministerstwo 
Polityki Spo ecznej przygotowa o m.in. ulotk  oraz plakat informacyjny 
dla podatników, zorganizowa o konferencj  prasow , we wspó pracy  
z Ministerstwem Finansów przekaza y plakaty na temat „jednego  
procenta” do urz dów skarbowych. Wspó praca Ministerstwa Poli- 
tyki Spo ecznej z Poczt  Polsk  zaowocowa a obni eniem przez  
poczt  op at za wp aty na rzecz organizacji po ytku publicznego oraz 
umieszczeniem plakatów na temat „jednego procenta” w urz dach
pocztowych w ca ej Polsce. 

2.3.3. Poborowi w organizacjach po ytku publicznego 

Zgodnie z art. 25 Ustawy „W organizacji po ytku publicznego 
mog  wykonywa  prac  poborowi skierowani do odbycia s u by zast p-
czej, na zasadach i w trybie okre lonym w odr bnych przepisach”.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. z mo liwo ci
odbycia wojskowej s u by zast pczej w organizacjach po ytku publicz-
nego skorzysta o 130 poborowych. Najwi ksza ich liczba zosta a zare- 
jestrowana w województwie warmi sko-mazurskim (24), najmniejsza  
– w województwie lubuskim (1), a województwach wi tokrzyskim  
i opolskim z takiej mo liwo ci nie skorzysta aden poborowy (wy- 
kres 8). W tym okresie Minister Gospodarki i Pracy wyrazi  zgod  na 
zatrudnianie poborowych s u by zast pczej w 70 organizacjach po ytku 
publicznego. 
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Wykres 8. Liczba poborowych odbywaj cych wojskow  s u b  zast pcz
w organizacjach po ytku publicznego w 2004 r. 

2.3.4. Mo liwo  nieodp atnego informowania o dzia alno ci

organizacji po ytku publicznego w publicznej radiofonii  

i telewizji 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie „Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umo liwia- 
j  organizacjom po ytku publicznego nieodp atne informowanie o ich 
dzia alno ci na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach”. Brak 
jest jednak szczegó owego okre lenia sposobu korzystania z tego  
przywileju przez organizacje po ytku publicznego. 

W dniu 18 stycznia 2005 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewi- 
zji wyda a stanowisko w sprawie upowszechniania przez nadawców 
informacji dotycz cych dzia alno ci organizacji po ytku publicznego, 
przypominaj ce nadawcom o obowi zku informowania o mo liwo ci
przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego  
oraz o dzia alno ci tego typu organizacji24.
                                                          

24  Tekst stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 stycznia 2005 r. w spra-
wie upowszechniania przez nadawców informacji, dotycz cych dzia alno ci organi-
zacji po ytku publicznego znajduje si  w za cznikach.
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2.3.5. Wolontariat 

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie defi-
niuje wolontariusza jako osob , która ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje wiadczenie na zasadach okre lonych w Ustawie.

Wolontariat w Polsce – wyniki bada 25

Polacy jako wolontariusze 

W dniach 2–5 listopada 2004 r. firma SMG/KRC przeprowa- 
dzi a na losowej próbie 1005 doros ych Polaków badanie dotycz ce 
wolontariatu. W badaniu tym wolontariat by  definiowany jako nieod-
p atne, dobrowolne po wi cenie czasu na prac  spo eczn  w organi-
zacjach pozarz dowych, ruchach spo ecznych i religijnych. Tak wi c
idee dobrowolno ci i nieodp atno ci pracy s  zgodne z obydwiema 
przedstawionymi wy ej definicjami, natomiast grupa instytucji, na  
których rzecz mo na pracowa  wolontarystycznie, nie pokrywa si
w badaniu z tymi wymienionymi w Ustawie. Nie pytano responden- 
tów o ich nieodp atne zaanga owanie w instytucjach pa stwowych,
a na li cie organizacji pozarz dowych – oprócz tych rozumianych 
zgodnie z Ustaw – znalaz y si  dodatkowo ruchy religijne, wspólno- 
ty parafialne i misje, ruchy polityczne (inne ni  zarejestrowane partie  
polityczne) oraz ruchy spo eczne, akcje o powszechnym zasi gu
i kampanie. 

Z badania wynika, i  w 2004 r. 18,3% (czyli ok. 5,3 mln) doro-
s ych Polaków zadeklarowa o, e w ci gu ostatniego roku po wi ci o
czas (nie pobieraj c za to wynagrodzenia) na rzecz organizacji pozarz -
dowych, grup, zwi zków lub ruchów spo ecznych i religijnych. Jest to 
wzrost o 8,3 punktu procentowego w stosunku do 2001 r. Dynamik
wolontariatu w ród doros ych Polaków ilustruje wykres 9. 

                                                          

25  W tej cz ci Sprawozdania wykorzystano informacje (tabele, wykresy, interpretacje) 
zawarte w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dla Minister-
stwa Polityki Spo ecznej, który opiera si  na badaniach SMG/KRC przeprowadzonych 
w dniach 2–5 listopada 2004 r. oraz na badaniach przeprowadzonych w dniach  
21 czerwca – 13 wrze nia 2004 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
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Procent wolontariuszy w ród doros ych 

Polaków

10,0%
11,1%

16,9% 17,7% 18,3%

X 2001 X 2002 VI 2003 X 2003 XI 2004

Wykres 9.  Wolontariat w ród doros ych Polaków w latach 2001–2004 (w %) 

Wolontariusze anga uj  si  najcz ciej w prace na rzecz orga- 
nizacji i ruchów religijnych lub wspólnot parafialnych, organizacji  
charytatywnych oraz organizacji sportowych, w obszarach zwi zanych  
z edukacj , o wiat , wychowaniem i opiek  nad dzie mi (tabela 28). 

Tabela 28.  Wolontariat w organizacjach pozarz dowych oraz ruchach spo-
ecznych i religijnych w latach 2003–2004a

Procent doros ych PolakówWolontariat w organizacjach pozarz dowych  
oraz ruchach spo ecznych i religijnych 2003 2004 

Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje.  2,3 2,9 

Organizacje pomocy charytatywnej dla osób najubo szych,
bezdomnych.

3,3 2,5 

Organizacje sportowe (np. kluby i zwi zki sportowe).  1,4 2,4 

Organizacje edukacyjne, o wiata, wychowanie, opieka  
nad dzie mi i m odzie  (w tym komitety rodzicielskie, 
wspieranie placówek o wiatowych).  

4,3 2,2 

Ochotnicza Stra  Po arna, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe itp.

1,9 2,2 

Organizacje ekologiczne, ochrony rodowiska, opieki  
nad zwierz tami.  

1,4 1,3 

Organizacje ochrony zdrowia lub rehabilitacji osób niepe -
nosprawnych (w tym wspieranie placówek medycznych).  

1,2 1,2 
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Procent doros ych PolakówWolontariat w organizacjach pozarz dowych  
oraz ruchach spo ecznych i religijnych 2003 2004 

Organizacje turystyczne i rekreacyjne (np. towarzystwa 
turystyczne, zwi zki w dkarzy, dzia kowców, my liwych). 

1,1 1,1 

Organizacje naukowe, kulturalne (np. zwi zki artystyczne 
chóry, orkiestry, zespo y taneczne).  

1,0 1,0 

Wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy, komitet budowy 
drogi, wspólnota mieszkaniowa, rada mieszka ców).  

0,2 0,9 

Zwi zki zawodowe.  0,9 0,8 

Organizacje m odzie owe (np. harcerstwo, zwi zki
studenckie).  

0,4 0,6 

Organizacje hobbystyczne (np. zwi zek filatelistów).  0,2 0,6 

Ruchy spo eczne, akcje o powszechnym zasi gu,
kampanie adresowane do szerokich grup obywateli. 

0,5 0,5 

Organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów i rencistów. 0,1 0,4 

Organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich, ko a
gospody  wiejskich).  

0,3 0,3 

Partie, ugrupowania i ruchy polityczne. 0,4 0,3 

Organizacje s u ce ochronie lokalnych tradycji  
i zwyczajów, folkloru (np. towarzystwa regionalne).  

0,1 0,2 

Ruchy i organizacje samopomocowe (np. anonimowych 
alkoholików, bezrobotnych, niepe nosprawnych).  

0,6 0,2 

Samorz dy i izby zawodowe, cechy, organizacje  
pracodawców.  

0,2 0,2 

Organizacje wiadcz ce pomoc dla osób i instytucji poza 
granicami Polski (np. mieszkaj cych w innych krajach, ofiar 
katastrof, wojen). 

0,2 0,1 

Organizacje ochrony praw cz owieka, konsumenta,  
mniejszo ci.

– – 

a Wolontariusze mieli mo liwo  wskazania wszystkich typów organizacji/grup, na których rzecz 
po wi cili czas. Dane na podstawie reprezentatywnej próby 4 tys. doros ych Polaków.

W porównaniu z 2003 r. (a tak e z latami 2002 i 2001) wzrós
procent wolontariuszy, którzy deklaruj , e w ostatnim roku po wi cili
na prac  spo eczn  wi cej ni  50 godzin – w 2004 r. grupa ta stanowi- 
a niemal 30% wszystkich wolontariuszy (w 2003 r. zaledwie 13,7%,  

w 2002 r. 18%, a w 2001 r. 20,7%). Wnioski o coraz wi kszym zaanga-
owaniu wolontariuszy potwierdzaj  dane o liczbie godzin przepraco-
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wanych przez wolontariuszy w ostatnim miesi cu – w porównaniu  
z 2003 r. odsetek tych, którzy przepracowali wi cej ni  5 godzin zwi k-
szy  si  o 9,5 punktu procentowego (tabela 29). 

Tabela 29. Czas po wi cony przez wolontariuszy na prac  spo eczn  w ci gu
roku w latach 2001–2004 (struktura procentowa) 

Czas po wi cony  
na prac  spo eczn  w ci gu roku 

(w godz.) 
2001 2002 2003 2004 

1–5  21,5 26,7 29,2 17,7 

6–15  15,1 20,4 20,5 22,7 

16–50  18,0 22,5 21,5 18,5 

51–150  12,2 12,9 11,5 13,6 

151–500  6,6 2,5 1,1 10,2 

Wi cej ni  500  1,9 2,6 1,1 5,8 

Trudno powiedzie  24,7 12,5 15,0 11,5 

Zapytani o wa ne motywy udzielania pomocy, Polacy najcz ciej 
wskazuj  swoje przekonania moralne, religijne i polityczne (89,4%) oraz 
przyjemno  z wykonywania takiej pracy (76,1%). Niewiele rzadziej 
Polacy anga uj  si  w wolontariat licz c na to, e w przysz o ci to kto
inny pomo e im (70,1%). Najrzadziej wyst puj cym motywem po wi -
cania czasu na prac  spo eczna jest odwdzi czenie si  za pomoc, jak
si  samemu otrzyma o wcze niej (31,5%).  

Jako zewn trzne, bezpo rednie motywy (bod ce), które sk aniaj
do wsparcia organizacji i ruchów spo ecznych lub religijnych uczestnicy 
badania wskazuj , i  najwa niejsza jest znajomo  organizacji i jej dzia-
a  (39,5%), a nast pnie fakt, e kto  bliski/znajomy jest zaanga owany 

w dzia alno  danej organizacji lub ruchu (38,4%).  
A  55% respondentów stwierdza, e w 2004 r. ani nie po wi ci o

nieodp atnie czasu na dzia ania spo eczne, ani nie wspar o materialnie 
adnych inicjatyw. Najcz ciej deklarowanym powodem braku zaanga-
owania jest konieczno  zadbania w pierwszej kolejno ci o siebie  

i rodzin  (56,6%). Niemal 40% nieaktywnych Polaków t umaczy swoj
bierno  tym, e nie zostali o pomoc poproszeni, kolejne 40% stwier-
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dza, e po prostu nigdy nie pomy la o o zaanga owaniu si  w wolonta-
riat lub filantropi .

Wolontariuszami s  najcz ciej ludzie m odzi – w 2004 r. 23,8% 
wolontariuszy stanowi y osoby w wieku 18–25 lat. W tej grupie wie- 
kowej z roku na rok jest coraz wi cej wolontariuszy, a ró nica mi dzy 
osobami m odymi a starszymi pod wzgl dem aktywno ci wolontary-
stycznej powi ksza si  (tabela 30). 

Tabela 30.  Wiek wolontariuszy pracuj cych w organizacjach pozarz dowych 
w latach 2001–2004 (struktura procentowa) 

Wiek (lat) 2001 2002 2003 2004 

Poni ej 25  8,1 11,9 22,5 23,8 

26–35  7,8 9,6 19,4 16,3 

36–45  10,4 13,6 18,6 17,2 

46–55  14,5 13,6 20,5 18,0 

Powy ej 55  10,1 7,1 8,3 15,0 

Bardzo wyra nym czynnikiem wp ywaj cym na poziom zaan- 
ga owania w wolontariat jest wykszta cenie (tabela 31). Im jest ono  
wy sze, tym wi ksza sk onno  do pracy wolontarystycznej – ta ten- 
dencja utrzymuje si  w badaniach w kolejnych latach. W ród respon-
dentów z wy szym wykszta ceniem zarejestrowano o 13,0% wi cej
osób nieodp atnie po wi caj cych czas na prac  spo eczn  (w 2004 r. 
26%) ni  w ród badanych legitymuj cych si  wykszta ceniem podsta-
wowym (12,8%).  

Tabela 31. Wykszta cenie wolontariuszy pracuj cych w organizacjach poza-
rz dowych w latach 2001–2004 (struktura procentowa) 

Wykszta cenie 2001 2002 2003 2004 

Podstawowe 6,5 8,6 11,6 12,8 

Zawodowe 8,9 9,9 12,7 14,6 

rednie 10,4 12,1 22,3 20,7 

Wy sze 18,5 16,2 23,9 26,0 
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Dane o statusie spo ecznym wolontariuszy s  potwierdzeniem 
tendencji, któr  daje si  zauwa y  analizuj c dane o wieku wolontariu-
szy – odsetek osób pracuj cych spo ecznie jest najwy szy, a jednocze-
nie szybko ro nie w ród uczniów i studentów. W stosunku do 2003 r. 

znacz co zwi kszy a si  te  liczba wolontariuszy w ród emerytów i ren-
cistów (tabela 32).  

Tabela 32. Status spo eczny wolontariuszy pracuj cych w organizacjach po-
zarz dowych w latach 2001–2004 (struktura procentowa) 

Status spo eczny 2001 2002 2003 2004 

Pracuje na sta e lub dorywczo 9,6 13,4 20,4 19,6 

Bezrobotny 7,4 8,8 15,6 13,1 

Emeryt/rencista 13,5 8,3 9,6 14,0 

Ucze /student 9,6 13,2 26,8 29,6 

Nie pracuje/zajmuje si  domem 4,3 7,7 17,4 12,0 

Wysokie dochody (powy ej 1 tys. z  na jednego cz onka rodziny) 
sprzyjaj  wi kszemu zaanga owaniu w prac  spo eczn  (tabela 33). 
Wy szy ni  przeci tny jest te  odsetek wolontariuszy w ród osób nie 
maj cych dochodów (nale y przypuszcza , e do tej kategorii zostali 
zaklasyfikowani niepracuj cy uczniowie i studenci). 

Tabela 33. Dochody wolontariuszy pracuj cych w organizacjach pozarz do-
wych w latach 2001–2004 (struktura procentowa)  

Dochód netto na cz onka rodziny  
miesi cznie (w z )

2001 2002 2003 2004 

Brak dochodu 6,6 11,9 20,8 22,0 

Do 400  11,8 7,3 23,0 18,8 

401–600  8,3 11,9 13,6 12,1 

601–1000 10,8 8,8 13,4 13,3 

Wolontariat w organizacjach pozarz dowych
W dniach 21 czerwca – 13 wrze nia 2004 r. Stowarzysze- 

nie Klon/Jawor przeprowadzi o badanie na losowo-warstwowej próbie 
950 stowarzysze  i fundacji, którego celem by o okre lenie stanu i form 
wykorzystania wolontariatu w pracy organizacji pozarz dowych.
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Wyniki badania wskazuj , i  wolontariusze (nie b d cy jednocze-
nie cz onkami organizacji pozarz dowych) uczestnicz  w pracach 

44,4% organizacji. Z wolontariuszami cz ciej wspó pracuj  organizacje 
du e. Prawie dwie trzecie fundacji i stowarzysze  nie zatrudniaj cych 
p atnych pracowników nie korzysta tak e ze sta ej pomocy wolontariu-
szy. Poziom wolontariatu pozostaje w korelacji z wielko ci  bud etu 
organizacji. Organizacje o najwy szych przychodach cz ciej wspó -
pracuj  z wolontariuszami (wykres 10). Najprawdopodobniej jest to 
spowodowane m.in. faktem, i  to w a nie du e, znane organizacje przy-
ci gaj  najwi cej osób chc cych podj  si  pracy woluntarystycznej 
oraz s  zdolne zorganizowa  prac  wi kszej liczby osób. 

Wykres 10. Wysoko  bud etu organizacji pozarz dowych a wspó praca  
z wolontariuszami w latach 2002 i 2004 (struktura procentowa)  

Z analizy deklaracji na temat przestrzegania poszczególnych zapi-
sów Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie wyni-
ka, e z poszczególnych zobowi za  wobec wolontariuszy wywi zuje 
si  oko o jednej pi tej organizacji wspó pracuj cych z wolontariuszami. 
W 2004 r. 8% badanych organizacji stwierdzi o, e zawsze zwraca 
koszty, kolejne 15% – e na ogó  zwraca, a ponad po owa – e nigdy nie 
zwraca. W przypadku obowi zku ubezpieczenia wolontariuszy 14% 
organizacji zadeklarowa o, e zawsze ubezpiecza wolontariuszy, a ko-
lejne 7% – e na ogó  ubezpiecza. Zapewnienie wolontariuszom nie-
zb dnych bada  lekarskich i szkole  BHP zadeklarowa o zdecydowanie 
wi cej organizacji (21%).

Wspó praca z wolontariuszami nadal na ogó  jest niesformalizo-
wana – tylko 21% organizacji podpisuje z nimi rodzaj umowy okre laj -
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cej wzajemne relacje (wykres 11). W 52% organizacji wolontariusze 
przechodz  przez wewn trzne lub zewn trzne szkolenia przygotowuj -
ce ich do pracy. Omawiane procedury s  cz ciej przestrzegane przez 
organizacje du e, zamo ne i wspó pracuj ce z wi ksz  liczb  wolonta-
riuszy.

Wykres 11.  Procedury wspó pracy z wolontariuszami stosowane przez organi-
zacje pozarz dowe w latach 2002 i 2004 (struktura procentowa) 

Na podstawie pyta , opinii i komentarzy kierowanych do De- 
partamentu Po ytku Publicznego mo na stworzy  katalog proble- 
mów, z którymi najcz ciej borykaj  si  organizacje i instytucje  
chc ce korzysta  ze wiadcze  wolontariuszy oraz osoby wiadcz ce
wolontariat: 
1. Ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadków dla wo-

lontariuszy (kto finansuje ubezpieczenie, w jakich sytuacjach 
ubezpieczenie jest obowi zkowe, jakie s  strony umowy ubezpie-
czenia).

2. Zaopatrzenie z tytu u wypadków przy wykonywaniu wiadcze
na rzecz korzystaj cego (kto mo e skorzysta  ze wiadcze , jakie 
warunki musz  by  spe nione, eby wolontariusz by  obj ty zaopa-
trzeniem z tytu u wypadków przy wykonywaniu wiadcze  na rzecz 
korzystaj cego, kto finansuje wiadczenia przys uguj ce wolontariu-
szowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu wiadcze  na 
rzecz korzystaj cego). 
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3. Procedura przyznawania wiadcze  przez Zak ad Ubezpiecze
Spo ecznych (jakie dokumenty s  wydawane przez ZUS i na jakiej 
podstawie s  wydawane decyzje o przyznaniu wiadczenia). 

4.  Forma potwierdzania zgody przez rodziców lub opiekunów osoby 
niepe noletniej (czy konieczna jest forma pisemna zgody na dzia a-
nia ich dziecka jako wolontariusza, czy zosta y okre lone limity 
wiekowe dla wolontariuszy). 

5. Mo liwo  zwolnienia korzystaj cego z obowi zku pokrywania 
kosztów podró y s u bowych i diet (czy jest wymagana pisemna 
forma takiego zwolnienia). 

6. Obowi zek zapewnienia wolontariuszowi przez korzystaj cego 
bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez nie- 
go wiadcze  (czy s  to takie same zasady jak odnosz ce si  do  
pracowników, zapewnienie odpowiednich rodków ochrony indy-
widualnej – w zale no ci od rodzaju wiadcze  i zagro e  zwi -
zanych z ich wykonywaniem). 

7. Obowi zek informowania wolontariusza o ryzyku dla zdrowia  
i bezpiecze stwa zwi zanym z wykonywanymi wiadczeniami oraz 
o zasadach ochrony przed zagro eniami (formy informowania wo-
lontariusza, pisemne o wiadczenie wolontariusza potwierdzaj ce 
zapoznanie si  z tymi informacjami). 

8. Obowi zek poinformowania wolontariusza o przys uguj cych mu 
prawach i ci cych obowi zkach oraz zapewnienia dost pno -
ci tych informacji (forma informowania wolontariusza, pisemne 
o wiadczenie wolontariusza potwierdzaj ce zapoznanie si  z tymi 
informacjami). 

9. Charakter dzia a  cz onków zarz du fundacji i stowarzysze  (czy 
mo na ich uzna  za wolontariuszy). 

10. Pokrywanie kosztów zwi zanych z wykonywaniem przez wolonta-
riusza wiadcze  na rzecz korzystaj cego (jakie koszty korzystaj cy 
mo e pokrywa , czy mo e te koszty potraktowa  jako koszty swojej 
dzia alno ci).

11. Obowi zki spoczywaj ce na podmiotach uprawnionych do zawie-
rania porozumie  z wolontariuszami. 

12. Charakter prawny porozumienia z wolontariuszem (umowa cywil-
noprawna; wymagana forma pisemna, je li porozumienie dotyczy 
okresu d u szego ni  30 dni). 
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13. Zakres odpowiedzialno ci wolontariusza (czy mo e on ponosi  od-
powiedzialno  finansow ).

14. Wolontariat jako forma aktywizacji m odzie y (program promocji 
wolontariatu).

15. Wolontariat w administracji publicznej jako rozszerzenie mo liwo-
ci dzia a  dla wolontariusza. 

Dotychczas wolontariat uto samiany by  jedynie z zaanga o-
waniem na rzecz organizacji pozarz dowych, ruchów spo ecznych  
i religijnych. Jednak Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie wprowadza mo liwo  anga owania wolontariuszy m.in.  
w organach administracji publicznej (np. urz d wojewódzki, urz d
gminy, starostwo powiatowe, ministerstwo), a tak e w jednostkach  
organizacyjnych podleg ych organom administracji publicznej lub nad-
zorowanych przez te organy (np. szpital, muzeum, przedszkole). Z takiej 
mo liwo ci skorzysta y przede wszystkim powiaty i gminy, w du o
mniejszym za  stopniu ministerstwa, urz dy centralne, urz dy woje-
wódzkie czy marsza kowskie. 

2.3.6. Rz dowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Analiza stanu i perspektyw rozwoju trzeciego sektora w Polsce, 
ocena jego ograniczonych zdolno ci w zakresie realizacji zada  pu-
blicznych we wspó pracy z administracj  publiczn  oraz mo liwo ci 
absorpcji funduszy strukturalnych potwierdzi a konieczno  stworzenia 
szczególnej formy finansowego wsparcia inicjatyw obywatelskich po-
dejmowanych w sferze po ytku publicznego. 

Efektem dzia a  podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju 
spo ecze stwa obywatelskiego jest Rz dowy Program – Fundusz Ini- 

cjatyw Obywatelskich. Jego koncepcja zosta a opracowana w Depar- 
tamencie Po ytku Publicznego, przy wspó pracy Rady Dzia alno ci  
Po ytku Publicznego. Nast pnie opracowano projekt Programu i w dniu 
11 sierpnia 2004 r. Rz dowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich zosta  uchwalony przez Rad  Ministrów. Kolejnym etapem by o
przygotowanie dokumentu pt. Podstawowe kierunki dzia a  rz du



Sprawozdanie z dzia ania  
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 123

w zakresie realizacji Rz dowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich w 2005 r. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zosta  ustanowiony jako pro-
gram wieloletni, na lata 2005–2007. Rada Ministrów przyj a, e Fun-
dusz nie b dzie wyposa ony w osobowo  prawn , lecz przyjmie posta
wyodr bnionej w bud ecie pa stwa rezerwy celowej. Dysponentem 
Funduszu jest minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 
Obs ug  Funduszu zapewnia urz d ministra w a ciwego do spraw za-
bezpieczenia spo ecznego, tj. Ministerstwo Polityki Spo ecznej. Na reali-
zacj  Programu w okresie jego funkcjonowania, tj. w latach 2005–2007, 
przeznaczono rodki z bud etu pa stwa, w ramach rezerwy celowej,  
w wysoko ci 30 mln z  w ka dym roku. 

Beneficjentami Funduszu s  organizacje pozarz dowe oraz ko -
cielne osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce w sferze za- 
da  publicznych, o których mówi Ustawa o dzia alno ci po ytku  

publicznego i o wolontariacie. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest 
typowym programem dotacyjnym, za  form  przyznawania dotacji jest 
tryb otwartego konkursu ofert, o którym mowa w Ustawie o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie, tj. konkursu na najciekawsze  
i najlepsze (najbardziej efektywne) sposoby realizacji celów okre lonych
przez dysponenta rodków.

Realizacja Programu przebiega  b dzie w sferach po ytku pu-
blicznego, zagregowanych w obszary. 

2.3.7. Program Operacyjny Spo ecze stwo Obywatelskie 

Wst pny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, 
w ramach podstawowych celów, priorytetów i kierunków dzia a ,
w sposób bezpo redni nawi zuj c do idei spo ecze stwa obywatel- 
skiego, zak ada proces tworzenia i realizacji Programu Operacyjnego 
Spo ecze stwo Obywatelskie.  

Do wpisania Programu Operacyjnego Spo ecze stwo Obywatel-
skie do wst pnego projektu NPR na lata 2007–2013 przyczyni o si
m.in. uchwalenie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon-

tariacie. Stworzy a ona podstawy formalne do kszta towania dialogu 
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obywatelskiego, zw aszcza poprzez obligatoryjn  formu  co do zasad 
(pomocniczo , suwerenno , partnerstwo, efektywno , uczciwa kon-
kurencja i jawno ) i form wspó pracy (w szczególno ci zlecanie zada ,
konsultacje i wzajemne informowanie si , tworzenie wspólnych struktur) 
organów administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi  
i innymi podmiotami spo ecze stwa obywatelskiego. Ustawa sta a si
równie  przyczynkiem do debaty nad kondycj  i kierunkami rozwoju 
spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce. Niezmiernie wa nym elemen-
tem tej dyskusji, z punktu widzenia rozwoju sektora pozarz dowego, jest 
opracowanie Strategii Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatel-
skiego w Polsce. Opracowaniem tej Strategii zajmuje si  Departament 
Po ytku Publicznego. W 2004 r., we wspó pracy z Rad  Dzia alno ci
Po ytku Publicznego, przygotowano dokument pt. Za o enia do Strategii 

Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego. I to w a nie z g -
boko przemy lanej wizji rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego, okre-
lonej w Strategii Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego, 

powinien wynika  Program Operacyjny Spo ecze stwo Obywatelskie. 

2.4.  Instytucjonalizacja dzia alno ci
po ytku publicznego 

2.4.1. Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego 

Status RDPP 
Szczególn  form  instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego sta-

nowi Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego – organ opiniodawczo- 
-doradczy i pomocniczy ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia 
spo ecznego, powo any na mocy Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporz dzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z 4 sierpnia 2003 r.  
w sprawie Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego26. Rada funkcjonuje 
od listopada 2003 r. i sk ada si  z 20 cz onków, w tym 5 przedstawicieli 

                                                          

26  DzU 2004, nr 147, poz. 1431.
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administracji rz dowej, 5 przedstawicieli jednostek samorz du teryto-
rialnego oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarz dowych. Cz onków 
Rady powo uje i odwo uje minister w a ciwy do spraw zabezpiecze- 
nia spo ecznego. Kadencja Rady trwa 3 lata, jednak pierwsza kadencja  
b dzie trwa a 2 lata.

7 listopada 2003 r. minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia 
spo ecznego dokona  wyboru cz onków Rady Dzia alno ci Po ytku  
Publicznego. 

Zadania RDPP 

Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego realizuje nast puj ce
zadania: 
− wyra anie opinii w sprawach dotycz cych Ustawy;
− wyra anie opinii o rz dowych projektach aktów prawnych doty- 

cz cych dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariatu;  
− udzielanie pomocy i wyra anie opinii w przypadku sporów mi dzy

organami administracji publicznej a organizacjami po ytku publicz-
nego;

− uczestniczenie w post powaniu kontrolnym;  
− dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich 

skutkach;  
− rekomendowanie standardów realizacji zada  publicznych. 

Kompetencje Rady s  wskazane równie  w innych aktach norma-
tywnych, takich jak Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 

Rozwoju27 czy Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych28. W obu tych przy-
padkach Rada wskazuje kandydatów na cz onków odpowiednio: komi-
tetów monitoruj cych i steruj cych programów operacyjnych funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno ci, a tak e Rady Narodowego Fundu-
szu Zdrowia Funduszu oraz Oddzia ów Wojewódzkich Funduszu. 

                                                          

27  DzU 2004, nr 116, poz. 1206.
28  DzU 2004, nr 210, poz. 2135.
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Funkcje RDPP 

Opiniodawczo-doradczy i pomocniczy charakter Rady zawiera  
w sobie kilka wa nych dla dialogu obywatelskiego funkcji: 
− funkcj  polityczn  – jako wyraz zdolno ci do suwerennego artyku o-

wania potrzeb oraz interesów danego rodowiska; w praktyce funkcja 
ta wyra a a si  w formie w publicznej debaty nad kwestiami zwi za-
nymi z systemem podatkowym, systemem pomocy spo ecznej, part-
nerstwem publiczno-spo ecznym oraz publiczno-prywatnym, a tak e
innymi kwestiami wa nymi dla rodowiska trzeciego sektora;  

− funkcj  reprezentacji – jako form  uczestnictwa partnerów spo ecz-
nych w istotnych dla nich procesach decyzyjnych; na szczególne 
uznanie zas uguje rola Rady w wy anianiu kandydatów z grona part-
nerów pozarz dowych do komitetów monitoruj cych i steruj cych 
w ramach sektorowych programów operacyjnych, do Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz udzia u w pracach nad Narodowym Planem 
Rozwoju;

− funkcj  edukacyjn  – jako p aszczyzn  uczenia si  sztuki dialogu  
i negocjacji; wyraz temu daj  liczne dyskusje na temat przysz o ci 
spo ecze stwa obywatelskiego, w tym kierunków i form prowadze-
nia kampanii informacyjnej i promocyjnej na rzecz Ustawy o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie;
− funkcj  integracyjn  – jako szczególn  formu  wspó pracy admini-

stracji publicznej i organizacji pozarz dowych, komplementarn
w stosunku do innych zinstytucjonalizowanych form dialogu spo-
ecznego; potwierdzaj  j  liczne porozumienia w zakresie kwestii 

istotnych dla sektora publicznego i pozarz dowego;
− funkcj  poznawcz  – jako p aszczyzn  realizacji i prezentacji dorobku 

naukowo-badawczego w zakresie po ytku publicznego i spo ecze -
stwa obywatelskiego; jako przyk ad mo e pos u y  konferencja dla 
trzeciego sektora zorganizowana przez RDPP w grudniu 2004 r.; 

− funkcj  informacyjn  – jako narz dzie komunikacji spo ecznej  
w relacji Rada – opinia publiczna; na stronach www.pozytek.gov.pl,
www.mps.gov.pl, we wspó pracy z portalem www.ngo.pl oraz  
w mediach prace Rady s  integraln  cz ci  informacji publicznej; 

− funkcj  kontroln  – jako szczególne ogniwo w systemie nadzoru nad 
organizacjami po ytku publicznego; opracowana koncepcja nadzoru 
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i harmonogram kontroli pozwalaj  na aktywny udzia  cz onków
Rady w procedurze; 

− funkcj  instrumentaln  – jako wyraz wp ywu na kszta towanie okre -
lonych decyzji w zakresie dzia alno ci po ytku publicznego.  

Sk ad RDPP 

Przedstawiciele organów administracji rz dowej oraz jednostek 
im podleg ych lub przez nich nadzorowanych: 
− Rafa  Baniak– podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Spo ecznej 

(od czerwca 2004 r.)29;
− Tadeusz Wo ek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedli- 

wo ci30;
− Jaros aw Neneman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 

(od 14 wrze nia 2004 r.)31;
− Henryk Go biewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej i Sportu (od 19 pa dziernika 2004 r.); 
− Tadeusz Matusiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-

wn trznych i Administracji. 

Przedstawiciele jednostek samorz du terytorialnego zg oszeni 
przez stron  samorz dow  w Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du  
Terytorialnego:
− Robert Choma – prezydent Miasta Przemy la, przedstawiciel Zwi z-

ku Miast Polskich; 
− Wojciech Marchlewski – cz onek Stowarzyszenia Forum Inicjatyw 

Pozarz dowych, przedstawiciel Zwi zku Gmin Wiejskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej; 

                                                          

29  Do 19 kwietnia 2004 r. cz onkiem RDPP i jej wspó przewodnicz cym by  Dagmir 
D ugosz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej. 
Zosta  on zast piony przez Cezarego Mi ejewskiego, sekretarza stanu w Minister-
stwie Polityki Spo ecznej, który pe ni  swoj  funkcj  do 14 czerwca 2004 r., kiedy na 
cz onka Rady zosta  powo any Rafa  Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Poli-
tyki Spo ecznej. 

30  Tadeusz Wo ek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo ci, 12 maja 2004 r. 
zast pi  Marka Sadowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo ci.

31  Jaros aw Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, 14 wrze nia  
2004 r. zast pi  El biet  Much , podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. 
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− Andrzej Ko cielny – burmistrz Miasta Podkowy Le nej, przedstawi-
ciel Unii Miasteczek Polskich; 

− Ludwik W grzyn – prezes Zwi zku Powiatów Polskich; 
− S awomir Piechota – radny Miasta Wroc awia, przedstawiciel Unii 

Metropolii Polskich. 

Przedstawiciele organizacji pozarz dowych, zwi zków i porozu-
mie  pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. Usta- 

wy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie:
− Krzysztof Balon – cz onek zarz du organizacji zg aszaj cej, wniosek 

przes any przez Wspólnot  Robocz  Zwi zków Organizacji Socjal-
nych WRZOS; 

− Urszula Burkot – prezes okr gu mazowieckiego organizacji zg asza-
j cej, wniosek przes any przez Polski Klub Ekologiczny; 

− Teresa Hernik – zast pca naczelnika ZHP, wniosek przes any przez 
Komend  G ówn  Zwi zku Harcerstwa Polskiego; 

− Ewa Kulik-Bieli ska – dyrektor do spraw informacji i rozwoju w Fun-
dacji im. Stefana Batorego, wniosek przes any przez: Fundacj
Wspomagania Wsi, Fundacj  Bankow  im. Leopolda Kronenberga, 
Fundacj  na rzecz Nauki Polskiej, Fundacj  Partnerstwo dla ro-
dowiska, Fundacj  im. Stefana Batorego oraz Akademi  Rozwoju  
Filantropii w Polsce; 

− Marek Masalski – dyrektor Prawos awnego O rodka Mi osierdzia 
ELEOS, wniosek przes any przez Polsk  Rad  Ekumeniczn ;

− Krystyna Mrugalska – prezes Zarz du Polskiego Stowarzyszenia  
na rzecz Osób z Upo ledzeniem Umys owym, wniosek przes any 
przez Fundacj  Wspomagania Wsi, Polskie Forum Osób Niepe no-
sprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upo ledzeniem 
Umys owym, Fundacj  Bankow  im. Leopolda Kronenberga, Funda-
cj  na rzecz Nauki Polskiej, Fundacj  Partnerstwo dla rodowiska, 
Fundacj  im. Stefana Batorego oraz Akademi  Rozwoju Filantropii  
w Polsce; 

− Tomasz Sadowski – przewodnicz cy zarz du organizacji zg a-
szaj cej, wniosek przes any przez Fundacj  Pomocy Wzajemnej  
„Barka”;
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− ks. Stanis aw S owik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, przewod-
nicz cy Komisji Caritas do spraw wykluczenia spo ecznego, wniosek 
przes any przez Caritas Polska; 

− Kazimierz Wawrzyniak – sekretarz generalny Federacji Stowarzysze
Naukowo-Technicznych (wniosek przes any przez Naczeln  Orga-
nizacj  Techniczn );

− Jan Jakub Wygna ski – prezes zarz du organizacji zg aszaj cej,
wniosek przes any przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarz dowych;

Posiedzenia RDPP 

Od dnia wej cia w ycie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicz-

nego i o wolontariacie do 31 grudnia 2004 r. Rada obradowa a dziewi
razy.

W 2003 r. odby y si  dwa posiedzenia Rady (27 listopada  
i 17 grudnia). 

W 2004 r. odby o si  siedem posiedze  Rady (4–5 lutego,  
7 kwietnia, 6 maja, 21–22 czerwca, 14 wrze nia, 25–26 pa dziernika, 
21 listopada). 

Sta e zespo y RDPP 

Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego 22 czerwca 2004 r. powo-
a a sta e zespo y problemowe: 

− Sta y zespó  problemowy do spraw wypracowania rozwi za  sys-

temowych pomocy i integracji spo ecznej (uchwa a nr 6 RDPP).  
 Zadaniem zespo u jest wypracowanie wspólnego stanowiska roz-

wi za  systemowych, dotycz cych pomocy i integracji spo ecznej.  
 W sk ad zespo u wchodz : Krystyna Mrugalska, Tomasz Sadowski, 

Marek Masalski, Jan Jakub Wygna ski, ks. Stanis aw S owik. 
− Sta y zespó  problemowy do spraw wspó pracy organów admi- 

nistracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi (Uchwa a
nr 7 RDPP). 
Zadaniem zespo u jest monitorowanie zasad i form wspó pracy  
administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi oraz opra-
cowanie propozycji programowych w ramach Narodowego Planu 
Rozwoju.
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W sk ad zespo u wchodz : Rafa  Baniak, Teresa Hernik, Krystyna 
Mrugalska, Tomasz Sadowski, Ewa Kulik-Bieli ska, Urszula Burkot, 
Andrzej Ko cielny, Wojciech Marchlewski, Jan Jakub Wygna ski, 
Krzysztof Balon. 

− Sta y zespó  problemowy do spraw funduszy unijnych (Uchwa a
nr 8 RDPP). 
Zadaniem zespo u jest kszta towanie warunków do udzia u organi-
zacji pozarz dowych w absorpcji funduszy unijnych. 
W sk ad zespo u wchodz : Rafa  Baniak, Tomasz Sadowski, Urszula 
Burkot, ks. Stanis aw S owik, Jan Jakub Wygna ski, Krzysztof Balon. 

Uchwa y RDPP

Do 31 grudnia 2004 r. Rada przyj a 34 uchwa y:
Uchwa a nr 1 z 27 listopada 2003 r. 

– w sprawie wyboru wspó przewodnicz cych Rady. 
Uchwa a nr 2 z 4 lutego 2004 r.  

– w sprawie powo ania dora nego zespo u problemowego do 
spraw podatkowych zwi zanych z dzia alno ci  po ytku publicz-
nego.

Uchwa a nr 3 z 5 lutego 2004 r.  
– w sprawie rekomendacji organizacji pozarz dowych do Komite-
tów Monitoruj cych. 

Uchwa a nr 4 z 7 lutego 2004 r.
– w sprawie wyst pienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Uchwa a nr 5 z 5 maja 2004 r.
– w sprawie powo ania dora nego zespo u do spraw funduszy 
unijnych.

Uchwa a nr 6 z 22 czerwca 2004 r  
– w sprawie powo ania sta ego zespo u problemowego do spraw 
wypracowania rozwi za  systemowych pomocy i integracji spo-
ecznej. 

Uchwa a nr 7 z 22 czerwca 2004 r.  
– w sprawie powo ania sta ego zespo u problemowego do spraw 
wspó pracy organów administracji publicznej z organizacjami po-
zarz dowymi.
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Uchwa a nr 8 z 22 czerwca 2004 r. 
– w sprawie powo ania sta ego zespo u problemowego do spraw 
funduszy unijnych. 

Uchwa a nr 9 z 22 czerwca 2004 r.  
– w sprawie regulaminu Rady. 

Uchwa a nr 10 z 29 czerwca 2004 r.  
– w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organi-
zacji pozarz dowych do Komitetów Monitoruj cych. 

Uchwa a nr 11 z 12 lipca 2004 r.
– w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarz -
dowej do Komitetu Monitoruj cego do spraw Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego – Transport. 

Uchwa a nr 12 z 12 lipca 2004 r.
– w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarz -
dowej do Komitetu Monitoruj cego Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego. 

Uchwa a nr 13 z 12 lipca 2004 r.
– w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarz -
dowej do Komitetu Monitoruj cego Program Operacyjny – Pomoc 
Techniczna. 

Uchwa a nr 14 z 15 lipca 2004 r.
– w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organi-
zacji pozarz dowych do Komitetu do spraw Monitorowania Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich. 

Uchwa a nr 15 z 29 lipca 2004 r.  
– sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji 
pozarz dowych do Komitetu Steruj cego dla cz ci „Transport” 
strategii wykorzystania Funduszu Spójno ci.

Uchwa a nr 16 z 14 wrze nia 2004 r.  
– sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji 
pozarz dowych do Komitetów Steruj cych Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Komitetu Steruj cego 
Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw oraz Komitetu Steruj -
cego Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 
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Uchwa a nr 17 z 12 pa dziernika 2004 r.  
– w sprawie wy onienia dwóch przedstawicieli RDPP do udzia u
w pracach Mi dzyresortowego Zespo u do spraw przygotowania 
Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007–2013.

Uchwa a nr 18 z 5 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Wielkopolskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 19 z 10 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady wi tokrzyskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Uchwa a nr 20 z 15 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Lubuskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 21 z 15 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Ma opolskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Uchwa a nr 22 z 19 listopada 2004 r  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Podlaskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Uchwa a nr 23 z 24 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawicieli RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 24 z 26 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Dolno l skiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 25 z 26 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Podkarpackiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. 
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Uchwa a nr 26 z 26 listopada 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra- 
cach Rady ódzkiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 27 z 29 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddzia u Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 28 z 29 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Opolskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Uchwa a nr 29 z 30 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Lubelskiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Uchwa a nr 30 z 30 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Mazowieckiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 31 z 30 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady l skiego Oddzia u Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 32 z 30 listopada 2004 r.  
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Warmi sko-Mazurskiego Oddzia u Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uchwa a nr 33 z 14 grudnia 2004 r.
– w sprawie wy onienia przedstawiciela RDPP do udzia u w pra-
cach Rady Zachodniopomorskiego Oddzia u Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Uchwa a nr 34 z 16 grudnia 2004 r.
– w sprawie przyj cia stanowiska Rady odno nie do uchwale- 
nia w dniu 16 grudnia 2004 r. przez Senat RP zmniejszenia kwo-
ty rodków na realizacj  Rz dowego Programu Wieloletniego 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 
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G ówne obszary prac RDPP 

Wspó praca organizacji pozarz dowych  

z administracj  publiczn  w sferze po ytku publicznego 

Na forum Rady wypracowano wiele rozwi za  dotycz cych funk-
cjonowania i wspó pracy organizacji pozarz dowych z administracj
publiczn  w sferze po ytku publicznego. Wspólnie z Departamentem 
Po ytku Publicznego przygotowano wskazówki dotycz ce zasad, jakimi 
powinny kierowa  si  jednostki samorz du terytorialnego opracowu- 
j c program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi (pt. Zasady  

tworzenia programu wspó pracy jednostek samorz du terytorialnego  

z organizacjami pozarz dowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie).

Przepisy podatkowe 

Rada przyczyni a si  do wykszta cenia przepisów podatkowych 
gwarantuj cych rozwój rodowiska pozarz dowego (we wspó pracy  
z Ministerstwem Finansów). Prace zespo u do spraw podatkowych, dzia-
aj cego przy RDPP, oraz spotkania cz onków RDPP z przedstawicielami 

Ministerstwa Finansów przyczyni y si  do wprowadzenia nast puj cych 
zmian w ustawach o CIT i PIT:
− zwi kszenie jawno ci darowizn (obowi zek wykazania kwoty od- 

liczonej darowizny oraz danych pozwalaj cych na identyfikacj
obdarowanego); 

− zast pienie kwotowego limitu darowizn limitem procentowym  
(zamiast 350 z  – 6%);

− wyd u enie terminu przekazywania jednego procenta podatku (od  
1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od 1 stycznia do  
30 kwietnia roku nast puj cego po roku podatkowym); 

− zaokr glenie do dziesi tek groszy kwot przekazywanych w ramach 
jednego procenta (obecnie grosze odrzuca si ).

Rz dowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Rada wypracowa a równie  priorytety na 2005 r. do nowego  
Rz dowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowa- 
nego w latach 2005–2007, które stanowi y podstaw  do opracowania,  
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a nast pnie przyj cia przez Rad  Ministrów w marcu 2005 r. dokumentu 
Podstawowe kierunki dzia a  rz du w zakresie realizacji Rz dowego 

Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2005 r.

Opinie o rz dowych projektach aktów prawnych 

Rada na bie co wyra a opinie o rz dowych projektach aktów 
prawnych dotycz cych dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariatu, 
niejednokrotnie przyczyniaj c si  do uwzgl dniania w ich postanowie-
niach roli trzeciego sektora (m.in. w zakresie pomocy spo ecznej czy 
promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy).  

Wybrane akty prawne zaopiniowane przez Rad :
− Rozporz dzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu konsulta-

cji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, programów ope-
racyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójno ci, wspó pracy 
cz onków Rady Ministrów i jednostek samorz du terytorialnego przy 
opracowywaniu programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania 
Funduszu Spójno ci w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 
2007–2013 oraz jego negocjacji z Komisj  Europejsk ;

− Krajowy Plan Dzia a  na rzecz Integracji Spo ecznej na lata 2004– 
–2006;

− Projekt programu ,, wietlica, praca i sta  – socjoterapia w rodowi-
sku wiejskim”; 

− Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji w 2005 r. 
rz dowego programu ,,Posi ek dla potrzebuj cych”; 

− Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Rada wypra-
cowa a stanowisko na spotkaniu zespo u do spraw podatkowych; 

− Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu wy aniania 
przedstawicieli partnerów spo ecznych i gospodarczych do uczest-
nictwa w pracach Komitetu Steruj cego Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Transportu i Komitetu Steruj cego dla cz ci transportowej 
strategii wykorzystania Funduszu Spójno ci.

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013

W ramach uspo ecznienia prac nad Narodowym Planem Rozwoju 
przedstawiciele Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego uczestniczyli  
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w pracach Mi dzyresortowego Zespo u do spraw Narodowego Planu 
Rozwoju, a ich udzia  zaowocowa  wa nymi zapisami dotycz cymi spo-
ecze stwa obywatelskiego, integracji spo ecznej, kapita u spo ecznego 

czy te  ekonomii spo ecznej, których urzeczywistnieniem ma by  Pro-
gram Spo ecze stwo Obywatelskie.

Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego pe ni funkcje si gaj -
ce zakresem merytorycznym dalej i g biej w problematyk  Roz- 
woju, zw aszcza w odniesieniu do realizowanej polityki spójno ci.
Szczególnym tego dowodem jest miejsce i rola trzeciego sektora  
w budowaniu spo ecze stwa obywatelskiego, okre lone przy wspó -
udziale przedstawicieli Rady, w tak wa nym dla perspektyw cywiliza-
cyjnych Polski dokumencie, jakim jest Narodowy Plan Rozwoju na  
lata 2007–2013. 

Strategia Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego 

We wspó pracy z Departamentem Po ytku Publicznego opra- 
cowano za o enia do Strategii Wspierania Rozwoju Spo ecze stwa  
Obywatelskiego. 

Rekomendacje do Komitetów Steruj cych 

Rada Dzia alno ci Po ytku Publicznego udzieli a przedstawicie-
lom organizacji pozarz dowych rekomendacji do udzia u w pracach 
nast puj cych Komitetów Steruj cych:
− Komitet Steruj cy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2004–2006; 
− Komitet Steruj cy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjno ci Przedsi biorstw na lata 2004–2006; 
− Komitety Steruj ce Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich na lata 2004–2006;
− Komitetu Steruj cego dla dzia ania 1.6. Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwój Regionalny. 

Rada udzieli a przedstawicielom organizacji pozarz dowych  
rekomendacji do udzia u w pracach nast puj cych Komitetów Monito- 
ruj cych: 
− Program Operacyjny Pomoc Techniczna; 
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− Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi -
biorstw;

− Narodowy Plan Rozwoju; 
− Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; 
− Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Informacje wys uchane przez RDPP 

Rada wys ucha a m.in. nast puj cych informacji: 
− informacja na temat dzia alno ci gospodarczej non-profit i jej form  

w aspekcie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-

riacie oraz innych ustaw (prof. Hubert Izdebski); 
− informacja na temat mechanizmu tworzenia i relacji ze strategia- 

mi sektorowymi Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 
(Lech Nikolski – pe nomocnik rz du do spraw Narodowego Planu 
Rozwoju);

− informacja na temat funduszy europejskich (Krystyna Gurbiel, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy);  

− informacja o kwotach przekazanych przez podatników w 2004 r.  
w ramach mechanizmu „jednego procenta” (Jaros aw Neneman, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, cz onek RDPP); 

− informacja na temat projektu kampanii popularyzuj cej mechanizm 
„jednego procenta” (Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filan-
tropii w Polsce); 

− informacja na temat interpretacji przez Ministerstwo Spraw Wew- 
n trznych i Administracji przepisów o zbiórkach publicznych  
(Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw  
Wewn trznych i Administracji); 

− informacja na temat tworzenia programów wspó pracy z organiza-
cjami pozarz dowymi w gminach i powiatach (Departament Po ytku 
Publicznego);

− informacja na temat raportu pt. Obywatele dla projektu Nowa  

Europa (badania polityki publicznej w dziedzinie aktywno ci oby- 

watelskiej Europy) (Gra yna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsu-
mentów Polskich); 

− informacja na temat akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu spra-
wozdawczo ci za 2004 r., dla organizacji maj cych status po ytku 
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publicznego (Jacek Paluch, Regionalne Centrum Informacji i Wspo-
magania Organizacja Pozarz dowych w Gda sku);

− informacja na temat wsparcia organizacji pozarz dowych w reali- 
zacji projektów finansowanych z Funduszu Norweskiego (Julita Se-
kular, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy). 

2.4.2. Departament Po ytku Publicznego 

Departament Po ytku Publicznego powsta  1 kwietnia 2003 r.  
w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej
jako jednostka odpowiedzialna za wdro enia i promowanie rozwi -
za  przyj tych w Ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie. Departament odpowiada za tworzenie warunków do  
rozwoju organizacji pozarz dowych i innych podmiotów prowa- 
dz cych dzia alno  po ytku publicznego oraz do rozwoju wolon- 
tariatu, a tak e do wspó pracy administracji publicznej z trzecim sek- 
torem.

Do zada  Departamentu Po ytku Publicznego nale  m.in.: 
• koordynacja dzia a  zmierzaj cych do wdro enia i prawid owego

funkcjonowania Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie;
• inicjowanie i monitorowanie bada  kondycji trzeciego sektora; 
• monitorowanie i analiza dzia alno ci organizacji po ytku publicz- 

nego;
• podejmowanie i udzia  w dzia aniach na rzecz rozwoju wspó pracy 

mi dzy sektorem publicznym a organizacjami pozarz dowymi;
• propagowanie idei wolontariatu. 

W ramach Departamentu funkcjonuj  nast puj ce komórki orga-
nizacyjne:

Wydzia  Spraw Prawnych i Nadzoru jest odpowiedzialny m.in. za 
opracowywanie projektów za o e  i aktów normatywnych dotycz cych
obszaru dzia alno ci po ytku publicznego, dokonywanie analiz i ocen 
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obowi zuj cych rozwi za  prawnych dotycz cych dzia alno ci po ytku 
publicznego i wolontariatu, koordynacj  dzia a  kontrolnych w zakresie 
po ytku publicznego i wolontariatu, w tym wspó prac  z instytu- 
cjami kontroli pa stwowej zewn trznej i wewn trznej, kontrol  i koor- 
dynacj  dzia a  wynikaj cych z nadzoru ministra nad organizacjami 
po ytku publicznego, w tym wspó prac  z instytucjami kontroli, analiz
prawid owo ci korzystania przez organizacje po ytku publicznego  
z uprawnie  okre lonych w Ustawie, w szczególno ci na podstawie  
kontroli w asnych oraz zleconych wojewodom i wyspecjalizowanym 
organom. 

Zespó  Wspó pracy i Dialogu jest odpowiedzialny m.in. za 
wspó prac  z przedstawicielami innych resortów, jednostek samorz -
du terytorialnego i organów administracji publicznej w zakresie wspie-
rania aktywno ci spo ecznej w obszarze dzia alno ci po ytku publicz-
nego i wolontariatu, wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi,  
prowadzenie spraw zwi zanych ze wspó prac  mi dzynarodow
w obszarze dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariatu, podej-
mowanie dzia a  popularyzuj cych ide  aktywno ci obywatelskiej, 
podejmowanie dzia a  promuj cych najbardziej efektywne zasady  
i formy wspó pracy organizacji po ytku publicznego z administracj
pa stwow  i samorz dow , organizowanie szkole , narad, semina- 
riów i konferencji zwi zanych z dzia alno ci  po ytku publicznego  
i wolontariatem, udost pnianie informacji publicznej poprzez przy- 
gotowywanie materia ów do opublikowania na stronach interneto- 
wych resortu. 

Zespó  Programów i Analiz odpowiada m.in. za prowadzenie prac 
studyjnych nad standaryzacj wiadcze  w obszarze us ug spo ecznych, 
zwi zanych z dzia alno ci  po ytku publicznego, inicjowanie i prowa-
dzenie bada  w obszarze dzia alno ci po ytku publicznego, wolontaria-
tu oraz dialogu spo ecznego, sporz dzanie opracowa  zawieraj cych 
ocen  skuteczno ci projektów realizowanych w obszarze dzia alno ci 
po ytku publicznego, analiz  programów wspó pracy administracji pu-
blicznej z organizacjami pozarz dowymi, opracowywanie raportów 
dotycz cych stanu wspó pracy administracji rz dowej z organizacjami 
pozarz dowymi, a tak e wspó prac  w obszarze dzia alno ci po ytku 
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publicznego z instytucjami naukowo-badawczymi, o rodkami badania 
opinii publicznej i ekspertami. 

Zadania realizowane przez Departament Po ytku Publicznego  

w zwi zku z wdra aniem Ustawy o dzia alno ci po ytku

publicznego i o wolontariacie

Dzia ania w zakresie edukacji na temat rozwi za  prawnych 

wprowadzonych Ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon-

tariacie:

• Udzia  w konferencjach, seminariach i spotkaniach z przed- 
stawicielami administracji publicznej oraz organizacji pozarz -
dowych, w celu przybli ania rozwi za  zawartych w Ustawie

– odby o si  ponad 160 takich spotka . W ich efekcie z proble- 
matyk Ustawy zapozna o si  kilka tysi cy osób. Przedstawiciele 
Departamentu Po ytku Publicznego obecni byli w ka dym wo- 
jewództwie, przy czym najwi cej spotka  odby o si  w woje- 
wództwach: wielkopolskim, l skim, podkarpackim, dolno l skim
i mazowieckim.
W 2004 r. przedstawiciele Departamentu Po ytku Publicznego  
prezentowali Ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon-

tariacie podczas szesnastu konferencji wojewódzkich pt. Wspó pra-

ca samorz du i organizacji pozarz dowych – nowa ustawa – dobre 

praktyki. Konferencje organizowane by y w ramach projektu „Part-
nerstwo dla Trzeciego Sektora” realizowanego przez Fundacj  Roz-
woju Demokracji Lokalnej. Pracownicy Departamentu uczestniczyli 
tak e w konferencjach i spotkaniach mi dzynarodowych, podczas 
których prezentowali polskie do wiadczenia we wspó pracy admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi.

• Szkolenia dla trenerów – w 2003 r. przeprowadzone zosta o szko- 
lenie dla 100 trenerów z zakresu Ustawy o dzia alno ci po ytku  

publicznego i o wolontariacie.

Dzia ania w zakresie przygotowania i realizacji aktów normatyw-

nych dotycz cych dzia alno ci po ytku publicznego: 

a) dokonywanie analiz i ocen obowi zuj cych rozwi za  prawnych 
dotycz cych dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariatu; 
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b) odpowiedzi na pytania dotycz ce Ustawy o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie, Ustawy o stowarzyszeniach, Ustawy

o fundacjach, a tak e zagadnie  zwi zanych z funkcjonowaniem 
trzeciego sektora. 

Dzia ania w zakresie informacji i promocji rozwi za  prawnych 

wprowadzonych Ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon-

tariacie:

a) akcja informacyjna na temat rozwi za  prawnych dotycz cych  
wolontariatu oraz „mechanizmu jednego procenta”; 

b) przygotowanie publikacji wydanych w serii „Biblioteka Po ytku 
Publicznego”32;

c) stworzenie platformy kontaktu z organizacjami pozarz dowymi oraz 
administracj  publiczn :
W celu umo liwienia szybkiego dost pu do informacji oraz utrzy-
mania bezpo redniego kontaktu z organizacjami pozarz dowymi, 
administracj  publiczn , a tak e wszystkimi osobami zainteresowa-
nymi wzmocnieniem spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce, wy-
korzystano nast puj ce narz dzia:
− opracowanie koncepcji serwisu internetowego po wi conego 

po ytkowi publicznemu (serwis www.pozytek.gov.pl zosta
uruchomiony w styczniu 2005 r.);

− upowszechnianie informacji poprzez odpowiedzi na zapytania 
kierowane do Departamentu Po ytku Publicznego drog  elek-
troniczn  (pozytek@mps.gov.pl).

Dzia ania w zakresie wspierania rozwoju instytucji wolontariatu: 

a) przeprowadzenie ekspertyz i bada  empirycznych, których celem 
by o zebranie informacji pozwalaj cych na ocen  stanu i perspek-
tyw rozwoju instytucji wolontariatu; 

b) przygotowanie i dystrybucja materia ów informacyjnych na temat 
wolontariatu;

c) wspó praca z Programem „Pierwsza praca”; 

                                                          

32  Wykaz publikacji znajduje si  w za cznikach.
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d) wspó praca z Akademickimi Biurami Karier; 
e) wspó praca z Centrum Wolontariatu. 

Dzia ania w zakresie monitorowania procesu wdra ania Ustawy  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie:

a) przygotowanie, wspólnie z Rad  Dzia alno ci Po ytku Publicznego, 
wskazówek dotycz cych zasad, jakimi powinien kierowa  si  samo-
rz d terytorialny opracowuj c program wspó pracy z organizacjami 
pozarz dowymi pt. Zasady tworzenia programu wspó pracy jedno-

stek samorz du terytorialnego z organizacjami pozarz dowymi  

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-

riacie;
b) gromadzenie i analiza informacji od gmin, powiatów i województw 

na temat funkcjonowania Ustawy;
c) gromadzenie i analiza programów wspó pracy jednostek samorz du

terytorialnego z organizacjami pozarz dowymi;
d) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Monitorowanie dzia-

ania Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie”.

Dzia ania w zakresie przygotowania funkcjonowania Rz dowego 

Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 

a) przygotowanie koncepcji Rz dowego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich; 

b) opracowanie projektu Rz dowego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich; 

c) przygotowanie dokumentu pt. Podstawowe kierunki dzia a  rz du

w zakresie realizacji Rz dowego Programu – Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w 2005 r.

Dzia ania w zakresie przygotowania Strategii Wspierania Rozwo-

ju Spo ecze stwa Obywatelskiego: 

Opracowanie za o e  do Strategii Wspierania Rozwoju Spo e-
cze stwa Obywatelskiego we wspó pracy z Rad  Dzia alno ci Po ytku 
Publicznego. 
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Dzia ania w zakresie przygotowania Sprawozdania z dzia ania

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego  

i o wolontariacie:

a) opracowanie za o e  do Sprawozdania z dzia ania Ustawy o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie;
b) zbieranie i opracowywanie danych na potrzeby Sprawozdania  

z dzia ania Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon- 

tariacie.

Dzia ania w zakresie kontroli i nadzoru nad organizacjami po yt-

ku publicznego: 

Rozpocz to prace nad przygotowaniem programu kontroli. W wy-
niku spotka  i rozmów prowadzonych z Biurem Kontroli Resortowej 
powsta a ramowa wersja Programu Kontroli, która zosta a zaakceptowa-
na w 2004 r.  

Dzia ania w zakresie obs ugi Rady Dzia alno ci Po ytku Publicz-

nego:

a) przygotowanie i zapewnienie obs ugi organizacyjnej i merytorycz-
nej podczas 9 posiedze  Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego33;

b) przygotowanie internetowej platformy obs ugi RDPP (w ramach 
strony www.pozytek.gov.pl).

                                                          

33  Szczegó owa informacja na temat prac Rady znajduje si  w podrozdziale po wi co-
nym RDPP.
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Rozdzia  III.
Wnioski i rekomendacje 

3.1.  Wspó praca organów administracji publicznej  
z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku
publicznego – podsumowanie 

Prowadzenie wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi

w sferze po ytku publicznego  

Z informacji przes anych do Departamentu Po ytku Publicznego 
wynika, e w okresie od 29 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.
wszystkie ministerstwa i prawie wszystkie urz dy centralne (z tych, które 
odes a y ankiet ) wspó pracuj  z organizacjami pozarz dowymi. Wspó -
prac  tak  prowadz  równie  wszystkie urz dy wojewódzkie (z 15, któ-
re przes a y informacje) oraz urz dy marsza kowskie.  

Programy wspó pracy 

W ród ministerstw i urz dów centralnych programy wspó pracy  
z organizacjami pozarz dowymi uchwali o 6 instytucji: Ministerstwo 
Spraw Wewn trznych i Administracji, Ministerstwo rodowiska, Mini-
sterstwo Infrastruktury, Urz d Komitetu Integracji Europejskiej, Urz d
Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Polska Agencja Rozwoju Przed-
si biorczo ci. Nale y pami ta , e Ustawa o dzia alno ci po ytku pu-

blicznego i o wolontariacie nie nak ada na te podmioty (jak równie  na 
urz dy wojewódzkie) obowi zku tworzenia takich dokumentów. Mimo 
to programy uchwali o a  6 urz dów wojewódzkich.  

Z obowi zku uchwalenia programu wspó pracy wywi za y si
wszystkie urz dy marsza kowskie. 

Wszystkie ministerstwa i urz dy centralne, które uchwali y pro-
gramy wspó pracy, konsultowa y tre  tych dokumentów z organiza-
cjami pozarz dowymi. Najcz stsz  form  wspó pracy wskazywan
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w programach by o wzajemne informowanie si  o planowanych kie-
runkach dzia alno ci oraz wspó dzia anie w celu zharmonizowania 
tych kierunków. 

Nie zawsze natomiast by y konsultowane z organizacjami poza-
rz dowymi programy wspó pracy powsta e w urz dach wojewódzkich, 
najcz stsz  form  wspó pracy zapisan  w tych dokumentach by o zleca-
nie realizacji zada  publicznych.  

Programy wspó pracy uchwalone przez urz dy marsza kowskie
by y w wi kszo ci przypadków (tj. 12 na 14; jedno województwo  
nie przes a o danych na ten temat) konsultowane z organizacjami po-
zarz dowymi. Znakomita wi kszo  uchwalonych programów wspó -
pracy zawiera a w swojej tre ci najwa niejsze formy wspó pracy  
wymienione w art. 5 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  

i o wolontariacie.

Programy wspó pracy uchwali o 225 starostw powiatowych (na 
294 powiaty, które przekaza y informacje), z czego w pracach nad  
tworzeniem 110 programów uczestniczy y organizacje pozarz dowe
i inne podmioty dzia aj ce w obszarze dzia alno ci po ytku publiczne-
go, a 157 programów poddano konsultacjom spo ecznym. 

Wykres 12.  Uchwalanie przez organy administracji publicznej programów 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci po ytku pu-
blicznego i o wolontariacie ( w %) 
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Wysoko rodków przekazanych ogó em przez organy administracji 

publicznej w okresie od 1 I do 31 XII 2004 r. (w z )

34 723 424 60 976 953 

191 830 491 

450 145 273

228 549 263

ministerstwa i urz dy centralne urz dy wojewódzkie urz dy marsza kowskie powiaty gminy

Programy wspó pracy uchwali y 1096 gminy (na 1870, które prze-
s a y informacje), z czego w pracach nad tworzeniem 473 programów 
uczestniczy y podmioty dzia aj ce w obszarze dzia alno ci po ytku pu-
blicznego, a 618 programów poddano konsultacjom spo ecznym. 

W gminach i powiatach najcz stsz  form  wspó pracy zapisan
w programach by o zlecanie realizacji zada , a tak e wzajemne infor-
mowanie si  o planowanych kierunkach dzia alno ci oraz wspó dzia- 
anie w celu zharmonizowania tych kierunków.  

Zlecanie realizacji zada  publicznych 
Na zlecanie realizacji zada  publicznych przekazano ogó em  

966 225 404 z , w tym w ramach otwartego konkursu ofert 204 667 771 z .

Wykres 13.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie przez organy administracji
publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z ). 

Najcz ciej wspierane obszary to: upowszechnianie kultury fizycz- 
nej i sportu, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, krajoznaw-
stwo oraz wypoczynek dzieci i m odzie y.

Jako przyczyny zerwania lub uniewa nienia umowy podawano:  
1. Rezygnacj  podmiotu z realizacji zadania.  
2. Nieuzyskanie przez podmiot dostatecznych rodków finansowych  

z innych róde , tak jak zak adano w ofercie.  
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Wysoko rodków przekazanych w trybie otwartego konkursu 

ofert przez organy administracji publicznej w okresie od 1 I do 31 

XII 2004 r. (w z )

18 063 186 

37 075 414 

53 126 369 

73 225 262

23 177 540

ministerstwa i urz dy centralne urz dy wojewódzkie urz dy marsza kowskie powiaty gminy

3. Brak wystarczaj cego poziomu finansowania projektów (np. wyco-
fywanie si  sponsorów prywatnych).  

4. Niewywi zanie si  z obowi zku z o enia sprawozdania z realizacji 
zadania we w a ciwym terminie.  

5. Przeszkody natury obiektywnej (np. niewykonalno  projektu z po-
wodu zdarze  losowych). 

6. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z zawart  umow .
7. Trudno ci organizacyjne spowodowane niekorzystnym wyborem 

terminu realizacji zadania. 

Wykres 14.  Wysoko rodków przekazanych organizacjom pozarz dowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia alno-
ci po ytku publicznego i o wolontariacie przez organy admi- 

nistracji publicznej w trybie otwartego konkursu w okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (w z )

Formy wspó pracy z organizacjami dzia aj cymi w sferze po ytku 

publicznego nie zapisane w Ustawie o dzia alno ci po ytku publiczne-
go i o wolontariacie:
1. Wspieranie organizacyjne (pomoc administracyjna, nieodp atne 

udost pnianie lokali organizacjom na dzia alno  statutow  i spo-
tkania, udost pnianie materia ów i zakup sprz tów i urz dze  na 
potrzeby organizacji), a tak e wspieranie finansowe (udzielanie do-
tacji na realizacj  zada  gminnych) i merytoryczne (doradztwo 
prawne i konsultacje np. przy rejestrowaniu nowych organizacji) 
dzia alno ci organizacji pozarz dowych.
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2. Wspó praca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja 
wspólnych przedsi wzi  (np.: konferencji, szkole , warsztatów). 

3. Informowanie organizacji pozarz dowych o ród ach pozyskiwania 
pozabud etowych rodków finansowych (np. z funduszy Unii Euro-
pejskiej).

4. Promocja dzia alno ci po ytku publicznego i pomiotów dzia aj -
cych w tym obszarze. 

5. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarz dowych w posie-
dzeniach organów gminy. 

6. Pomoc organizacjom pozarz dowym w publikowaniu informacji  
w prasie lokalnej i Internecie. 

7. Wspó praca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert. 
8. Wspó praca w zakresie oceny realizacji programów. 
9. Pomoc organizacjom pozarz dowym w nawi zywaniu kontaktów 

krajowych i mi dzynarodowych. 
10. Wspó udzia  organizacji pozarz dowych w projektowaniu bud etu 

gminy (w zakresie dotycz cym obszaru dzia ania organizacji). 
11. Konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa. 
12. Pomoc w zak adaniu organizacji pozarz dowych. 
13. Tworzenie banków danych o organizacjach pozarz dowych z tere-

nu gmin, powiatów i województw. 

Wolontariat 

Z wolontariuszami zawarto ogó em 2295 porozumie , z czego na 
okres powy ej 30 dni 1635, a do 30 dni – 660. 

Kwestie problemowe najcz ciej wskazywane w ankietach: 

1. Zbyt trudna i skomplikowana procedura konkursowa, szczególnie 
kwestia tzw. kosztów ma ych dotacji. 

2. K opotliwa kwestia og aszania otwartych konkursów ofert w przy-
padku ma ych dotacji (np. do 1 tys. z ).

3. Zbyt skomplikowana procedura rozliczania zada .
4. Problemy z interpretacj  przepisów Ustawy (np. czy konkurs ofert 

mo e wygra  wi cej ni  jeden podmiot). 
5. Brak wskazówek przy wype nianiu ofert konkursowych. 
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6. Zbyt skomplikowana procedura pisania wniosków i sprawozda  do-
tycz cych ofert zadania publicznego. 

7. Procedura konkursowa, wyd u ona obowi zkiem zamieszczenia 
og oszenia w lokalnej prasie z 30 dniowym wyprzedzeniem, unie-
mo liwia kontynuowanie zadania od stycznia ka dego roku. 

8. Problemy z prawid owym wype nianiem wniosków konkursowych  
i terminowym realizowaniem zada .

9. Problem dotycz cy mo liwo ci podpisania umowy na wykonanie 
dzia ania przez oddzia  stowarzyszenia lub fundacji, który nie ma 
osobowo ci prawnej. 

10. Niejasna sytuacja jednostek bud etowych, które mog  przyst po-
wa  do otwartego konkursu ofert, ale nie mog  otrzymywa  w ra-
mach niego dotacji. 

11. Niejednolita interpretacja przepisów Ustawy (np. art. 11 ust. 4). 
12. Wysokie koszty funkcjonowania organizacji prowadz cych dzia al-

no  po ytku publicznego, zwi zane np. z prowadzeniem odr bnej 
ksi gowo ci i kont dla wykonywania zlecanych zada .

13. Zbyt s abe rozpowszechnienie informacji na temat funkcjonowa- 
nia organizacji pozarz dowych i sposobów realizacji zada  pu-
blicznych. 

14. Trudno ci z przeprowadzeniem procesu rejestracji organizacji po-
ytku publicznego. 

15. Problem podzia u i zró nicowania kosztów kwalifikowanych i nie-
kwalifikowanych.

16. Brak rodków bud etowych na zlecanie zada  w obszarze po ytku 
publicznego. 

17. Skomplikowana procedura przekazywania 1% podatku organiza-
cjom po ytku publicznego. 

18. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert wi e si  z konieczno-
ci  ponoszenia dodatkowych kosztów przez jednostki samorz du

terytorialnego (np. koszt opublikowania og oszenia w dzienniku). 
19. Nieznajomo Ustawy zarówno przez organizacje pozarz dowe, 

jak i przedstawicieli administracji publicznej. 
20. Niska aktywno  organizacji pozarz dowych.
21. Brak zainteresowania wspó prac  ze strony organizacji pozarz -

dowych.
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3.2. Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie – wnioski z bada

W niniejszym podrozdziale zostan  przedstawione wnioski Insty-
tutu Spraw Publicznych, Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych, wynikaj ce z bada  przeprowadzonych w 2004 r. 
na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo ecznej w ramach konkursu na 
Promocj , szkolenie i monitoring w zakresie realizacji ustawy o zatrud-

nieniu socjalnym oraz monitoring dzia ania ustawy o po ytku publicz-

nym i o wolontariacie34.

3.2.1. Instytut Spraw Publicznych  

Uwagi wst pne

Podstawowym celem projektu badawczego zrealizowanego przez 
Instytut Spraw Publicznych by o dokonanie wst pnej oceny skutków 
wej cia w ycie uchwalonej w 2003 r. Ustawy o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie, przede wszystkim za  wp ywu nowych 
regulacji prawnych na rozwój wspó pracy administracji publicznej i or-
ganizacji pozarz dowych oraz na sytuacj  trzeciego sektora. Przyj ta  
w projekcie koncepcja badawcza zak ada a przeprowadzenie jako cio-
wych bada  terenowych, zebranie dodatkowego materia u dokumenta-
cyjnego o charakterze ilustracyjnym oraz wykorzystanie dorobku (w tym 
wiedzy eksperckiej cz ci cz onków zespo u badawczego) gromadzone-
go w Instytucie Spraw Publicznych w ramach projektu Kompas. Jednym 
z elementów projektu Kompas, realizowanym przez Instytut od marca 
2004 r., jest bowiem systematyczne monitorowanie regulacji prawnych 

                                                          

34 Wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych po wej ciu  
w ycie ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, Instytut  
Spraw Publicznych; Monitoring dzia ania ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie. Raport z bada , Stowarzyszenie Klon/Jawor; Wspólnoty obywatel-
skie i administracja publiczna. Warunki dobrej wspó pracy, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych. Pe ne teksty raportów dost pne s  w serwisie internetowym Ministerstwa 
Polityki Spo ecznej (www.pozytek.gov.pl).
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dotycz cych trzeciego sektora w Polsce35. W a nie zdobyte w ten sposób 
do wiadczenie sk oni o Instytut do podj cia si  – na zlecenie Minister-
stwa Polityki Spo ecznej – analizy skutków wej cia w ycie Ustawy.

Charakter zrealizowanego przedsi wzi cia badawczego i zwi za-
ny z nim typ zebranego materia u empirycznego oraz rodzaj przeprowa-
dzonych analiz upowa niaj  do formu owania wniosków i rekomendacji 
jedynie w formie „mi kkiej”. Podstawowy materia  badawczy, jakim s
transkrypcje 16 zogniskowanych dyskusji grupowych z przedstawiciela-
mi administracji publicznej i organizacji pozarz dowych oraz dyskusji 
eksperckiej, ujawnia dynamik  zmian zachodz cych w obszarze wspó -
pracy mi dzysektorowej i percepcj  nowych regulacji ustawowych 
przez zainteresowane rodowiska, a tak e wskazuje na podstawowe 
korzy ci i trudno ci zwi zane z implementacj  regulacji prawnych, nie 
pozwala natomiast mierzy  skali osi gni  czy nat enia problemów. 

Przedstawione poni ej wnioski i rekomendacje stanowi  pod- 
sumowanie uwag rozproszonych w obu zasadniczych cz ciach opra-
cowanego raportu. Nie jest to jednak proste powtórzenie wniosków  
ko cowych z poszczególnych, sk adaj cych si  na raport opracowa
cz stkowych36. Instytut podj  bowiem prób  uwypuklenia kwestii naj-
bardziej istotnych, przy czym przy ich selekcjonowaniu i omawianiu 
wykorzystany zosta , zgodnie z za o eniami projektu, dorobek wspo-
mnianego ju  monitoringu. 

Czytelników zainteresowanych potwierdzeniem, które konkretne 
wnioski i uwagi maj  odzwierciedlenie w której partii materia u empi-
rycznego, odsy amy do odpowiednich komentarzy zawartych w cz ci
II i cz ci III raportu. Przede wszystkim jednak zach camy do przeczy- 
tania ca o ci opracowania. Prezentowany materia  empiryczny – liczne 
cytaty wypowiedzi respondentów zogniskowanych wywiadów gru- 
powych oraz wnioski z dyskusji eksperckiej – pozwala bowiem na  
sformu owanie wielu dodatkowych ustale  i spostrze e . Nale y te
zaznaczy , e przedstawione poni ej wnioski i rekomendacje zosta y
przygotowane g ównie z my l  o instytucji zamawiaj cej – s  wi c adre-

                                                          

35  Projekt ten jest realizowany dzi ki wsparciu otrzymanemu z Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe oraz Fundacj  im. Stefana Batorego.

36  Por. zw aszcza cz  II, rozdz. 8 oraz cz  III, rozdz. 1.2.
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sowane w pierwszej kolejno ci do decydenta publicznego. Prezentowa-
ny w raporcie materia  jest jednak cennym ród em informacji tak e dla 
drugiej strony wspó pracy mi dzysektorowej, sk aniaj cym rodowiska
pozarz dowe do samorefleksji. 

Analiza zgromadzonego materia u badawczego nie pozwala na 
sformu owanie syntetycznej oceny skutków wej cia w ycie Ustawy.
Poszczególne zawarte w niej regulacje z ró n  si  oddzia uj  na rze-
czywisto  spo eczn , zró nicowane s  te  skutki tego oddzia ywania. 
Nie wydaje si  to zaskakuj ce, gdy  uchwalone ostatecznie przepisy 
Ustawy by y wynikiem cierania si  ró nych koncepcji prawnego  
uregulowania wspó pracy administracji publicznej z organizacjami  
pozarz dowymi. Chocia  sam proces legislacyjny w parlamencie prze-
biega  stosunkowo „g adko”, to – przypomnijmy – prace poprzedzaj ce
skierowanie projektu Ustawy do Sejmu by y, jak na polskie warunki, 
niezwykle d ugie i burzliwe37.

Porz dkuj cy, ale nie ustrojowy charakter Ustawy 

Istotnym walorem Ustawy jest jej porz dkuj cy i edukacyjny cha-
rakter. Po pierwsze, Ustawa gromadzi w jednym miejscu i systematyzuje 
regulacje dotycz ce wspó pracy administracji publicznej z organizacja-
mi pozarz dowymi. Po drugie, wypowiedzi zarówno respondentów  
zogniskowanych wywiadów grupowych, jak i ekspertów wskazuj , e
skutkiem wej cia w ycie Ustawy, zauwa alnym w wielu samorz dach
terytorialnych wszystkich szczebli, jest dowarto ciowanie roli organi- 
zacji pozarz dowych (a zw aszcza organizacji po ytku publicznego)  
w wiadczeniu szeroko rozumianych us ug spo ecznych oraz wzrost 
znaczenia wspó pracy mi dzysektorowej. Szczególnie istotna jest tu 
zmiana opinii formu owanych przez przedstawicieli administracji pu-
blicznej. Przyznaj  oni, e organizacje pozarz dowe cz sto lepiej  
i szybciej potrafi  rozpoznawa  problemy oraz potrzeby spo eczno ci
lokalnych.

                                                          

37  Pierwszy roboczy projekt Ustawy zosta  przedstawiony jeszcze w 1996 r., sze  lat 
przed podj ciem przez rz d inicjatywy ustawodawczej. Por.  M. Rymsza, Szanse
i zagro enia inicjatyw obywatelskich w wietle przygotowywanych prawnych regulacji 
dzia alno ci po ytku publicznego, w: J. Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezro-
bociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
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Niemniej po stronie administracji daj  si  te  zauwa y  mechani-
zmy obronne. Do rozpoznanej ju  wcze niej obawy przedstawicieli 
samorz du terytorialnego, e wzrost znaczenia organizacji pozarz do-
wych na scenie lokalnej mo e podwa a  mandat radnych jako reprezen-
tantów spo eczno ci lokalnych38, dochodzi druga – obawa, e wzrost 
stopy zatrudnienia w organizacjach mo e prowadzi  do jej spadku  
w instytucjach publicznych. Mechanizmy obronne, zarówno w zakresie 
legitymizacji roli spo ecznej radnych, jak i utrzymywania miejsc pracy  
w instytucjach publicznych, prowadz  cz sto do jedynie deklaratywne-
go popierania wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. Wynikiem 
tego jest te  sk onno  przedstawicieli samorz du terytorialnego do 
sprowadzania wspó dzia ania do zlecania pojedynczych zada  publicz-
nych (ale w sposób zapewniaj cy kontrol  ze strony zlecaj cego nad 
funkcjonowaniem ca ego „systemu”). Sk onno  ta jest tym wi ksza, e
i po drugiej stronie zauwa alne jest zainteresowanie przede wszystkim 
dost pem do rodków publicznych. 

Wa nym elementem edukacyjnej funkcji Ustawy jest upowszech-
nianie podstawowych zasad wspó pracy: pomocniczo ci (pa stwa), su-
werenno ci stron, partnerstwa, efektywno ci, uczciwej konkurencji  
i jawno ci. Co ciekawe, badani przedstawiciele administracji publicznej 
wykazywali si  na ogó  wi ksz  znajomo ci  przepisów Ustawy ni  re-
spondenci reprezentuj cy stron  pozarz dow . Tre  zasad by a jednak 
lepiej werbalizowana przez „pozarz dowców”. Stopie  operacjonali- 
zacji wspomnianych zasad przez przepisy Ustawy jest nadal niewy- 
starczaj cy. Niemniej ich zdefiniowanie na poziomie ustawy oddzia- 
uje znacznie mocniej na rzeczywisto  spo eczn  ni  wpisanie ich  

w 2000 r. do rozporz dzenia reguluj cego zlecanie zada  publicznych 
z zakresu pomocy spo ecznej39.

                                                          

38  Por. M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Jak wprowadzi  w ycie zasad
pomocniczo ci pa stwa: do wiadczenia lat dziewi dziesi tych, w: M. Rymsza 
(red.), Wspó praca sektora obywatelskiego z administracj  publiczn , Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2004.

39  Por. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 30 kwietnia 2000 r.  
w sprawie szczegó owych zasad i form wspó dzia ania administracji publicznej z in-
nymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozda  z realizacji zada  pomocy 
spo ecznej, DzU 2000, nr 111, poz. 535.
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Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie

– wbrew wielokrotnym deklaracjom osób uczestnicz cych w pracach 
nad jej uchwaleniem oraz wbrew oczekiwaniom cz ci rodowisk poza-
rz dowych – nie okaza a si  „konstytucj  trzeciego sektora” ani te  do-
kumentem zawieraj cym istotne rozwi zania o charakterze ustrojowym. 
Badani przedstawiciele obu stron wspó pracy zgodnie podkre lali, e
wej cie w ycie Ustawy nie spowodowa o adnych rewolucyjnych 
zmian. Mówi c skrótowo, tam, gdzie ju  wcze niej wypracowano kon-
cepcj  wspó pracy mi dzysektorowej – rozwija si  ona dalej; tam, gdzie 
wspó pracy nie by o – nadal brak jest jej mechanizmów, a podejmowane 
dzia ania maj  cz sto charakter fasadowy.  

Wydaje si  natomiast, e Ustawa otworzy a mo liwo ci zmiany 
systemowej w d u szej perspektywie. Zmiany cz stkowe – zarówno te 
pozytywne, jak i te negatywne – mog  si  nak ada  wraz z up ywem 
czasu. Dla decydentów wynika z tego istotny wniosek praktyczny.  
Z jednej strony potrzebny jest system upowszechniania dobrych praktyk. 
Jest to, naszym zdaniem, zadanie Ministerstwa Polityki Spo ecznej, które 
powinno by  realizowane we wspó pracy z Regionalnymi O rodkami 
Polityki Spo ecznej oraz organizacjami infrastrukturalnymi trzeciego 
sektora. Z drugiej strony – Ustawa wymaga korekt, aby zmniejszy  ryzy-
ko upowszechniania si  rozwi za  b dnych i szkodliwych spo ecznie. 
Jest to, oczywi cie, zadanie rz du i ustawodawcy. 

O tym, e Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolon- 

tariacie nie jest ustaw  „ustrojow ” zadecydowa  poniek d sam usta- 
wodawca. Wy czaj c w 2004 r. spod jej regulacji zlecanie zada
publicznych z zakresu pomocy spo ecznej40 – najwa niejszego obszaru 
wspó dzia ania, w którym faktycznie zainicjowano w latach dziewi -
dziesi tych wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi – ustawodawca 
da  jasno do zrozumienia, e nie traktuje regulacji zawartych w Ustawie

jako rozwi za  systemowych. Sytuacja ta jest tym bardziej niezrozumia-
a, e zarówno Departament Po ytku Publicznego, jak i Departament 

Pomocy Spo ecznej s  cz ci  tego samego Ministerstwa Polityki Spo-
ecznej. Utrzymywanie tego stanu rzeczy wskazuje wi c, e brak kon- 

                                                          

40  Por. Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy spo ecznej, DzU 2004, nr 64,  
poz. 563.
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sekwencji nie jest wy czn  cech  parlamentarzystów i nie jest nawet 
wynikiem nieprzezwyci enia dziedzictwa „Polski resortowej”.  

Sens przepisów Ustawy potrafi tak e wypacza  praktyka spo ecz-
na. W ten sposób za o enie, które tak e podzielali autorzy badania41, e
ustawa w sposób jasny zoperacjonalizuje konstytucyjn  zasad  pomoc-
niczo ci okaza o si  – w wietle wyników bada  – zbyt daleko id ce.
Zgodna z zasad  pomocniczo ci jest ustawowa regu a wzgl dnego 
pierwsze stwa organizacji sektora obywatelskiego w systemie kontrak-
towania us ug spo ecznych wzgl dem podmiotów sektora biznesu. Nie-
zgodny z t  zasad  jest natomiast proces marginalizacji ma ych organi-
zacji spo ecznych, o czym b dzie jeszcze mowa. Co wi cej, w pewnym 
aspekcie wspó pracy mi dzysektorowej praktyka stosowania przepisów 
Ustawy prowadzi, jak wskazywali respondenci, do legitymizacji zasady 
„pomocniczo ci inaczej”. Administracja publiczna cz sto miesza bo-
wiem dwa ustawowe tryby przekazywania rodków finansowych: tryb 
powierzania zada  publicznych oraz tryb dofinansowywania realizacji 
zada  publicznych. Praktyka ta polega na tym, e zleca si  zadania  
w trybie powierzania, ale równocze nie nakazuje organizacjom wnie-
sienie wk adu w asnego, tak e finansowego, w ich realizacj . W ten 
sposób to raczej organizacje pozarz dowe wspomagaj  podmioty pu-
bliczne w wykonywaniu ich ustawowych zada . Zasada pomocniczo ci
pa stwa staje si  poniek d zasad  pomocniczo ci pa stwu. 

Nale y wreszcie wspomnie , e zdaniem cz ci respondentów  
i ekspertów przepisy Ustawy wr cz utrudniaj  wspó prac  tam, gdzie 
wcze niej rozwija a si  ona dynamicznie. Trzeba jednak podkre li , e
sytuacja ta by a przewidywalna jeszcze przed wej ciem w ycie Ustawy.

Gdyby wi kszo  samorz dów terytorialnych stworzy a mechanizmy 
wspó pracy oparte na prawie miejscowym, Ustawa nie by aby w ogóle 
potrzebna. Gorset przepisów ustawowych nak adany na aktywne jed-
nostki samorz du terytorialnego jest cen  za wymuszanie aktywno ci
liczniejszych, niestety, samorz dów terytorialnych, które nie by y zainte-
resowane wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi.

                                                          

41  Por. M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Zasada pomocniczo ci w Ustawie  
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, w: M. Rymsza (red.), Wspó -
praca sektora obywatelskiego… .
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Dzia alno  po ytku publicznego,  

organizacje po ytku publicznego 

Z perspektywy ustrojowej najwa niejszym przepisem Ustawy jest 
zawarta w art. 3 enumeratywna definicja dzia alno ci po ytku publicz-
nego, zawieraj ca cechy „u yteczno ci spo ecznej” oraz „przynale no-
ci” do sfery zada  publicznych, wymienionych w art. 4. Katalog tych 

zada , jak podkre lali nasi eksperci, jest niezwykle rozbudowany i dla 
systematyki nale a oby go raczej zaw a  ni  dalej poszerza , korzysta-
j c np. z uprawnienia przyznanego w tym zakresie Radzie Ministrów. 
Katalog to „spis z natury”, uwzgl dniaj cy „interesy” ró nych kategorii 
organizacji pozarz dowych (jak podkre lano, ka dy chcia  si  „znale
w ustawie”, aby nie by  pomijanym w rocznych programach wspó pra-
cy42) i obejmuj cy wszystkie podstawowe obszary po ytku publicznego. 
Zauwa alne jest tylko jedno wy czenie – najprawdopodobniej ideolo-
gicznej natury – w art. 4 pkt 5 Ustawy wymieniono „ochron  i promocj
zdrowia”, nie uwzgl dniaj c „ochrony ycia”, która jest przecie  warto-
ci  konstytucyjn 43.

Sposób konstrukcji definicji dzia alno ci po ytku publicznego, po-
legaj cy na odes aniu do katalogu zada  publicznych, jest te , ogólnie 
rzecz bior c, „przyjazny” dla rz du i administracji publicznej w tym 
sensie, e umo liwia przeprowadzenie funkcjonalnej prywatyzacji sfery 
us ug spo ecznych. Organizacjami „po ytecznymi publicznie” okazuj
si  jedynie te, które mog  potencjalnie wyr cza  czy wspomaga  pa -
stwo w wykonywaniu jego ustawowych zada .

                                                          

42  Pod tym wzgl dem polski katalog przypomina wyliczenie zawarte w ameryka skim, 
a zw aszcza w niemieckim prawie podatkowym, które sprawiaj  wra enie, e s
rezultatem si y nacisku ró nego rodzaju pozarz dowych lobbies. Por. E. Le , Od  
filantropii do pomocniczo ci, Elipsa, Warszawa 2000.

43  Na ideologiczny charakter tego wykluczenia wskazuje przebieg prac legislacyjnych 
w parlamencie nad uchwaleniem Ustawy. Senat przeg osowa  bowiem wy czenie  
z katalogu tak e „dzia alno ci charytatywnej”, tradycyjnego „j dra” dzia alno ci po-
ytku spo ecznego (nieprzypadkowo angielskim odpowiednikiem statusu organizacji 

po ytku publicznego jest status charity). Trudno to interpretowa  inaczej ni  jako 
ch  wy czenia ze sfery po ytku publicznego organizacji charytatywnych, dzia a-
j cych cz sto przy parafiach. Ostatecznie, wspomniana poprawka Senatu zosta a
odrzucona przez Sejm.
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Liczba ponad 1,7 tys. organizacji zarejestrowanych w pa dzier-
niku 2004 r. jako organizacje po ytku publicznego (OPP) wskazuje,  
e nie sprawdzi  si aden ze skrajnych scenariuszy. Pierwszy z nich 

zak ada , e status taki uzyska jedynie stosunkowo w ska grupa  
du ych, sformalizowanych organizacji, dobrze przygotowanych do 
przejmowania zada  publicznych. Drugi przewidywa  z kolei mo -
liwo  „pospolitego ruszenia” niemal ogó u podmiotów trzeciego  
sektora, na zasadzie „ucieczki w status” przed projektowanymi nie- 
korzystnymi regulacjami prawnymi44. Badani wskazywali jednak na 
ugruntowuj c  si  na poziomie lokalnym tendencj  do nieformalne- 
go uprzywilejowywania w systemie zlecania zada  publicznych orga-
nizacji maj cych status OPP. W jednym z województw zrobiono to 
nawet formalnie, przygotowuj c w 2004 r. roczny program wspó pra- 
cy nie z organizacjami pozarz dowymi, ale z organizacjami po ytku 
publicznego.

Respondenci przedstawiali zró nicowane opinie na temat tego, dla 
których organizacji pozarz dowych korzystne jest uzyskanie statusu 
OPP, czy np. korzystne jest ubieganie si  o status przez ma e organiza-
cje. (W wymiarze finansowym jest to pytanie, czy dysponuj c skromnym 
bud etem, op aca si  ponie  dodatkowe koszty operacyjne w zamian 
za uczestnictwo w systemie alokacji jednego procenta). Nale y jednak 
zaznaczy , e zdaniem niektórych respondentów brak statusu OPP 
oznacza nie tylko sygnalizowany ju  utrudniony dost p do rodków  
publicznych, ale tak e gorsz  sytuacj  przetargow  w rozmowach  
z prywatnymi darczy cami.

Z kolei zg aszane przez respondentów problemy zwi zane z reje-
stracj  statusu OPP, jak konieczno  podawania kodu Polskiej Klasyfika-
cji Dzia alno ci (PKD) przez organizacje prowadz ce dzia alno  gospo-
darcz  lub odp atn  dzia alno  statutow , op aty wpisowe czy koszty 

                                                          

44  Warto w tym kontek cie przypomnie , odrzucon  na szcz cie, koncepcj  by ego
ministra finansów Grzegorza Ko odki, zak adaj c  likwidacj  wszystkich ulg podat-
kowych dla organizacji pozarz dowych w zamian za 1% dost pny dla OPP. To po-
dej cie, cho  w z agodzonej formie, prezentowane jest jednak tak e przez innych 
przedstawicieli resortu finansów, którego polityka polega na d eniu do ograniczenia 
zwolnie  w systemie podatkowym.
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publikowania rocznych sprawozda  – cho  uci liwe, same w sobie  
nie stanowi , naszym zdaniem, istotnego problemu. Rozstrzygaj ca jest 
tu kwestia intencji projektodawcy. Czy zale a o mu na tym, aby ma e
organizacje uzyskiwa y status, czy te  nie? Bo je li nie, to sygnalizowane 
utrudnienia i koszty mo na traktowa  jako instrumenty wiadomego 
zniech cania do ubiegania si  o status. Je li za  takiej intencji nie by o,
prawdopodobnie zabrak o wyobra ni, e op ata w wysoko ci kilkuset 
z otych to dla ma ej organizacji koszt znacz cy. Niestety, zamierzenia 
projektodawcy w tym wzgl dzie by y i s  niejasne. 

Pozytywnie natomiast nale y oceni  decyzj  umo liwiaj c  otrzy-
manie statusu OPP przez organizacje ko cielne45. Jak podkre lono w ana- 
lizowanej przez nas dyskusji eksperckiej, organizacje ko cielne uzysku-
j ce ten status profesjonalizuj  swoje dzia ania. Wydaje si  tak e wska-
zane, aby polityka pa stwa sprzyja a integracji ró nych podmiotów 
prowadz cych dzia alno  po ytku publicznego, a nie segmentacji trze-
ciego sektora. Odwo uj c si  do tradycji brytyjskiej, funkcj  upowszech-
niania specjalnego statusu OPP powinno by  budowanie takiego modelu 
trzeciego sektora, w którym dzia alno  ukierunkowana jest w pierwszej 
kolejno ci na korzy  spo eczn , dobro wspólne. Doceniaj c wi c in-
kluzj  podmiotów ko cielnych, nale y krytycznie oceni  zauwa aln
marginalizacj  presti u i pozycji organizacji prowadz cych dzia alno
spo ecznie u yteczn , a z ró nych wzgl dów nie maj cych statusu OPP. 
Warto bowiem przypomnie , e podstawowym celem Ustawy o dzia al-

no ci po ytku publicznego i o wolontariacie (na co wskazuje tytu  tego 
aktu prawnego) by o dowarto ciowanie dzia alno ci po ytku publiczne-
go, a nie statusu OPP. 

Roczne programy wspó pracy 

Roczne programy wspó pracy to, zdaniem przedstawicieli obu sek-
torów oraz ekspertów, najwa niejszy instrument Ustawy „wymuszaj cy” 
wspó prac  mi dzysektorow . Przewa a a pozytywna ocena zasady 
                                                          

45  Pierwotny projekt Ustawy (Druk 263, Sejm IV kadencji) praktycznie wyklucza  ubie-
ganie si  organizacji ko cielnych o status OPP, gdy  uzyskanie statusu wi za o si
z ich faktyczn  sekularyzacj . Zmian  w tym zakresie wprowadzi a autopoprawka 
rz du (Druk 263A, Sejm IV kadencji).
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obligatoryjno ci uchwalania tych dokumentów przez jednostki samorz -
du terytorialnego. Wskazywano jednak, e brak okre lenia formy takiego 
dokumentu i ostatecznej daty jego przyj cia, a tak e brak sankcji za 
niewywi zanie si  z na o onego przez Ustaw  obowi zku (sugerowano 
w tym kontek cie wprowadzenie nadzoru wojewody nad wykonaniem 
tego zadania) ograniczaj  pozytywne efekty wspomnianej zasady. Res- 
pondenci i eksperci wymieniali trzy podstawowe rodzaje b dów: uchy-
lanie si  przez samorz dy terytorialne od przygotowania dokumentu, 
przyjmowanie dokumentów „fasadowych” (powtarzanie przepisów Usta- 

wy itp.), wreszcie – i to by a uwaga formu owana najcz ciej – brak  
powi zania rocznego programu z rocznym bud etem jednostki samo-
rz du terytorialnego. W skrajnych przypadkach prowadzi to do modelu 
chaotycznej wspó pracy.  

Chocia  cz  osób wypowiadaj cych si  w analizowanych przez 
nas dyskusjach widzia a w programach rocznych zagro enie dla tworze-
nia trwa ych podstaw wspó pracy (wskazywano m.in. na przewag  kon-
cepcji programów trzyletnich z obowi zkiem corocznego „dookre lania” 
ich bud etów), to wi kszo  przychyla a si  do wykorzystania szansy, 
jak  stwarzaj  programy roczne – poprzez ich powi zanie z procedur
uchwalania bud etów. Propozycja minimum w kwestii kra cowej daty 
przyjmowania rocznych programów to dzie  31 marca, który jest te
dat  graniczn  ewentualnego obowi zywania prowizorium bud etowe-
go. Roczny program wspó pracy przyjmowany w lipcu, a nawet w grud-
niu (bo i taki przypadek mia  miejsce w 2004 r.) jest fikcj , która demo-
ralizuje obu partnerów. Taki stan sprzyja te  niepo danemu mieszaniu 
dwóch trybów przekazywania rodków publicznych: zlecania zada
przy ich jedynie cz ciowym dofinansowaniu.  

Rozwi zanie optymalne („punkt doj cia”) to uchwalanie rocz-
nych programów wspó pracy przed rozpocz ciem danego roku bud e-
towego. Zwracano przy tym uwag , e nie chodzi o to, aby program 
wspó pracy by  za cznikiem do bud etu; mo e, a nawet powinien 
mie  on charakter dokumentu ramowego. Wa niejsze jest dostosowa-
nie konstrukcji samego bud etu do specyfiki systemu zlecania zada
publicznych: stopniowe zast powanie systematyki klasyfikacyjnej (wy-
odr bnione rodki na poszczególne dziedziny, jak pomoc spo eczna,
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rehabilitacja osób niepe nosprawnych itp.) systematyk  zadaniow .
„Bud et niezadaniowy” utrudnia zapewnienie równo ci szans organi-
zacji pozarz dowych i instytucji publicznych przy ubieganiu si  o kon-
trakty na realizacj  zada  publicznych. Te pierwsze musz  bowiem 
(je li chc  utrzyma  nieakcyjny charakter dzia alno ci) uwzgl dnia
w sk adanych wnioskach ca o  kosztów wykonania danego zadania  
(a wi c tak e kosztów po rednich zwi zanych z funkcjonowaniem 
organizacji, jak koszty ksi gowo ci, utrzymania lokalu, zarz dzania 
itp.), podczas gdy instytucje publiczne maj  wówczas zagwarantowane 
dodatkowe rodki na takie wydatki w innych „pozycjach bud e-
towych”.

Nale y wreszcie podkre li , e postulat upowszechniania dob- 
rych praktyk wydaje si  szczególnie zasadny w a nie w odniesieniu  
do rocznych programów wspó pracy. Wskazane jest przy tym upo-
wszechnienie nie tylko wzorcowo skonstruowanych programów, ale 
tak e w a ciwych – w duchu Ustawy o dzia alno ci po ytku publicz-

nego i o wolontariacie – sposobów ich przygotowywania. Chodzi 
przede wszystkim o przeprowadzanie konsultacji spo ecznych z zainte-
resowanymi organizacjami pozarz dowymi: zarówno potencjalnymi 
wiadczeniodawcami, jak i podmiotami reprezentuj cymi odbiorców 

us ug.

Konkursy ofert 

Podstawow  korzy ci  wprowadzenia systemu konkursów ofert 
jest skuteczne upowszechnienie zapisanej w Ustawie zasady jawno ci. 
Jest to wi c istotny krok w kierunku kszta towania przejrzystych relacji 
mi dzy partnerami wspó pracy, a tak e wewn trz trzeciego sektora. Ne-
gatywnym skutkiem ubocznym upowszechniania konkursów wed ug
modelu zaproponowanego w Ustawie jest marginalizacja pozycji na 
scenie lokalnej ma ych organizacji – o niskim stopniu sformalizowania, 
ale za to relatywnie du ym potencjale spo ecznym. Problem ten oma-
wiamy oddzielnie.  

Procedura otwartych konkursów oceniana jest przez badanych  
jako uczciwa i jawna. System konkursowy wydaje si  prowadzi  do 
rozbicia wyst puj cych wcze niej patronackich (klientelistycznych) 



Sprawozdanie z dzia ania  
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 161

relacji wybranych organizacji z administracj  publiczn , opartych na 
tzw. doj ciach i „za atwianiu zlece ”. Wa ne jest, e podkre laj  to 
przedstawiciele obu stron wspó pracy. Zauwa alne s  jednak równie
mechanizmy obronne, za pomoc  których próbuje si  utrzyma status 

quo. Respondenci wskazywali na praktyki „ustawiania” konkursów  
tak, aby lege artis w ramach nowego systemu przekaza rodki z góry 
upatrzonym organizacjom i w takiej wysoko ci jak wcze niej. Jako 
przyk ad mo e pos u y  przyznawanie nadmiernej wagi punktowej 
przy ocenianiu ofert posiadanym przez organizacj  do wiadczeniom
wspó pracy z administracj , co mo e skutecznie eliminowa  organiza-
cje „wchodz ce na rynek”. 

Wad  zaprojektowanego modelu wspó dzia ania mi dzysektoro-
wego – podkre lali to zarówno respondenci, jak i eksperci – jest sposób 
„wpisania” do systemu instytucji wychodzenia przez organizacj  poza-
rz dow  z inicjatyw  wspó pracy. Okazuje si , e w praktyce instytucja 
ta mo e dzia a  antymotywacyjnie. Badani opisywali przypadki, gdy 
zg oszenie inicjatywy prowadzi o do og oszenia konkursu, w którym  
z przyczyn formalnych nie móg  wzi  udzia u instytucjonalny „autor 
pomys u”. Przyznanie organizacjom pozarz dowym uprawnienia do 
inicjowania wspó pracy jest co do zasady s uszne; nale y jednak raz 
jeszcze przemy le  procedur  dalszego post powania administracji. By
mo e nale a oby d y  do tego, aby z inicjatyw  wychodzi y nie poje-
dyncze organizacje, ale ich reprezentacje lokalne. Takie rozwi zanie 
wymaga oby jednak znacznego podniesienia kultury wspó dzia ania 
wewn trz trzeciego sektora. 

Zastrze enia by y te  zg aszane wobec sposobu definiowania  
zasady efektywno ci na u ytek konkursów. Powszechny brak standar-
dów jako ci us ug rodzi zagro enie wybierania ofert najta szych.  
W skrajnych przypadkach mo e to prowadzi  do znacz cego obni e- 
nia jako ci wiadczonych us ug, a nawet stosowania swoistego „dum-
pingu socjalnego” (zg aszania ofert poni ej kosztów, aby wyprze
z rynku us ug konkurencj ). Eksperci wskazywali te  na brak wy- 
mogu porównywalno ci ofert, co równie  jest efektem braku standardów 
us ug.
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Problemy ma ych lokalnych organizacji 

Beneficjenci Ustawy to, zdaniem respondentów, przede wszystkim 
du e organizacje z du ych miast, które dodatkowo uzyska y sta- 
tus OPP. Procedury konkursowe wymuszaj  profesjonalizacj  i biu- 
rokratyzacj  organizacji, co spycha ma e organizacje spo eczne na mar-
gines systemu wspó pracy. Koszty przygotowania projektu, wymóg w a-
snego wk adu finansowego w realizacj  zadania publicznego czy re- 
fundowanie kosztów ex post to przyk adowe czynniki wypychaj ce  
z systemu wspó pracy ma e podmioty nie dysponuj ce „kapita em  
obrotowym”. Niezrozumia y jest te  wymóg zak adania odr bnych  
bankowych subkont dla ka dej, nawet drobnej dotacji (istniej  inne, 
mniej kosztowne formy kontroli zarz dzania finansami poszczególnych 
projektów). 

Sygnalizowany problem dostrzegany jest nie tylko przez przed- 
stawicieli ma ych organizacji, ale tak e przez urz dników wszystkich 
szczebli administracji publicznej oraz respondentów z du ych orga- 
nizacji infrastrukturalnych. Opisany w literaturze przedmiotu przyk ad 
Wielkiej Brytanii jest ilustracj , e efektem upowszechnienia kultury 
kontraktu mo e by  zasadnicze „przegrupowanie si ” w trzecim sekto- 
rze (zawieszanie aktywno ci przez ma e organizacje, czenie si  ich  
w wi ksze konsorcja, komercjalizacja dzia alno ci itp.)46. Warto uczy
si  na cudzych b dach. Respondenci wskazywali mo liwe dzia ania 
zaradcze. Przede wszystkim sugerowali wprowadzenie uproszczonego 
trybu przydzielania ma ych dotacji – na wzór trybu bezprzetargowego 
wynikaj cego z przepisów o zamówieniach publicznych. Doradzali jed-
nak ostro no  w tym wzgl dzie, aby nie ogranicza  „efektu jawno ci” 
(przejrzysto ci relacji mi dzy sektorami). Po pierwsze, kwota zwalniaj -
ca z podstawowego trybu konkursowego powinna by , ich zdaniem, 
znacz co ni sza ni  równowarto  6 tys. euro, wymieniona w przepi-
sach o zamówieniach publicznych. Po drugie, nale a oby utrzyma
elementy konkurencyjno ci (np. przez wymóg porównania przynajmniej 
dwóch ofert przed przyznaniem ma ej dotacji).  

                                                          

46  Por. N. Deakin, Public Policy, Social Policy and Voluntary Organisations,
w: M. Harris, C. Rochester (eds.), Voluntary Organisations and Social Policy in 
Britain. Perspectives on Change and Choice, Palgrave, New York 2001.



Sprawozdanie z dzia ania  
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 163

Istotnym argumentem przemawiaj cym za wprowadzeniem trybu 
uproszczonego jest wymóg efektywno ci dzia a . Przy ma ych dota-
cjach koszty zorganizowania konkursu mog  przewy sza  kwoty dota-
cji. Jest to brak racjonalno ci po stronie zamawiaj cego. Problemem 
organizacji s  tak e niepotrzebne koszty. Jak zaznaczono w dyskusji 
eksperckiej, konkursowy formularz aplikacyjny czy wzory umów wy-
specyfikowane s  na du e granty. Wype nianie ich w celu uzyskania 
drobnej dotacji jest zbyt kosztowne, tak e wtedy, gdy prac  t  wykonu-
je wolontariusz (prac  ochotnicz  równie  nale y ceni  i trzeba szaco-
wa  jej warto ).

Warto jednak zaznaczy , e proces biurokratyzacji organizacji 
pozarz dowych podejmuj cych si  realizowania zada  publicznych jest 
w pewnym zakresie nieuchronny, stanowi niejako cen  „uspo ecznienia 
pa stwa”47. Uproszczony tryb mo e wi c tylko cz ciowo rozwi za
problem marginalizacji ma ych organizacji. Dlatego respondenci wska-
zywali na konieczno  utrzymania ulg podatkowych dla „zwyk ych” 
organizacji pozarz dowych, bez podmiotowego zaw ania tego przywi-
leju do organizacji po ytku publicznego. Ulgi obni aj  koszty funkcjo-
nowania organizacji spo ecznych i pozwalaj  prowadzi  dzia alno
po ytku publicznego tak e poza systemem zlecania/wykonywania zada
publicznych. Wykraczaj c w tym miejscu poza propozycje formu owane
przez uczestników bada , warto wskaza  na nowo utworzony Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich48, w którym warto by oby wydzieli  transz
rodków przeznaczonych na wspieranie wy cznie ma ych, lokalnych 

inicjatyw.

Prawne regulacje wolontariatu 

Badani zdecydowanie pozytywnie ocenili przepisy Ustawy doty-
cz ce wolontariatu. Przewa a a opinia, e prawne uregulowanie pracy 

                                                          

47  Por. M. Rymsza, Wspó dzia anie samorz du terytorialnego z organizacjami poza-
rz dowymi, w: Decentralizacja funkcji spo ecznych pa stwa, Dzia  Wydawniczy 
Kancelarii Senatu, Warszawa 2001.

48  Por. krytyczne omówienie koncepcji funkcjonowania Funduszu w: M. Arczewska,  
G. Makowski, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – szanse i zagro enia, „Trzeci Sek-
tor” 2004, nr 2. 
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ochotniczej przynios o korzy ci przede wszystkim wolontariuszom 
(przepisy ochronne, jak np. prawo do ubezpieczenia od nieszcz liwych
wypadków), ale tak e organizacjom. Umowy pisemne to – jak podkre-
lano – czynnik dyscyplinuj cy wolontariuszy, a zwrot kosztów podró y

u atwia rozliczanie projektów. Równocze nie wskazywano, e wiele 
organizacji nie wykonuje na o onych obowi zków: nie ubezpiecza wo-
lontariuszy i nie podpisuje z nimi porozumie  okre laj cych warunki 
wspó pracy. Zdarza si  tak zw aszcza wtedy, gdy organizacja traktuje 
wolontariuszy jako tani  si  robocz . Organizacje poszukuj ce wykwa-
lifikowanych wolontariuszy o swoich obowi zkach wzgl dem nich pa-
mi taj  znacznie cz ciej.  

Z kolei instytucje publiczne zg aszaj  zapotrzebowanie na prac
wolontariuszy g ównie w ramach dzia a  akcyjnych, do wykonywa- 
nia prostych prac. Urz dy w znacznie mniejszym stopniu korzystaj
z pracy ochotniczej, a przedstawiciele administracji publicznej rzadziej 
zabierali g os w dyskusji po wi conej problematyce wolontariatu. Urz -
dy – a mo e trafniej: urz dnicy – preferuj  przyjmowanie sta ystów  
i praktykantów, gdy  ich pojawienie si  w instytucji nie budzi obawy  
o zmniejszenie liczby p atnych miejsc pracy (sta  i praktyka s  zawsze 
ograniczone czasowo). Cz  badanych razi  zw aszcza brak wolon- 
tariuszy w instytucjach pomocy spo ecznej, które mog yby krzewi  po-
staw  s u by spo ecznej, z korzy ci  dla beneficjentów programów 
wsparcia. Z kolei organizacje pozarz dowe mog yby znacznie cz ciej 
korzysta  z pracy sta ystów (np. studentów-praktykantów).  

Zauwa alna jest te  zmiana rozumienia wolontariatu: perspek- 
tywa s u by potrzebuj cym zast powana jest coraz cz ciej przez  
perspektyw  „korzy ci wolontariusza” (wej cie na rynek pracy, zdoby-
cie umiej tno ci, kontaktów itp.). Dobrze wi c, e perspektywa s u by
spo ecznej podtrzymywana jest przez ograniczenie instytucji wolonta-
riatu do wiadczenia pracy na rzecz podmiotów sektora spo ecznego  
i publicznego, z pomini ciem firm komercyjnych. Dlatego badani po-
zytywnie oceniali uznanie wolontariatu za „ wiadczenie pracy”, a nie 
„stosunek pracy”, a wi c za instytucj  nie obj t  przepisami kodeksu 
pracy.
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3.2.2. Stowarzyszenie Klon/Jawor  

Wp yw Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie na wspó prac  organizacji pozarz dowych
z administracj  publiczn 49

Najwa niejsze wnioski 
A. Wspó praca mi dzy organizacjami pozarz dowymi a administracj

publiczn  szczebla centralnego i wojewódzkiego: 
• W wi kszo ci urz dów jest zatrudniona osoba odpowiedzialna 

za wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi, jednak pozycje 
takich osób w hierarchii urz dniczej s  bardzo zró nicowane.  

• Tylko 35% urz dów prowadzi w asn  baz  danych dotycz cych 
organizacji pozarz dowych. Lepsza jest sytuacja w przypadku 
urz dów wojewódzkich – 70% prowadzi baz  danych, za  w 
przypadku urz dów marsza kowskich wska nik ten wynosi 60%.  

• Wszystkie badane aspekty funkcjonowania organizacji pozarz -
dowych i procedury wspó pracy z nimi oceniane s  przez urz dy
centralne lepiej ni  2 lata temu. Szczególny post p nast pi
w dziedzinie oceny legislacji. 

                                                          

49  Analiza stopnia i zakresu wspó pracy mi dzy organizacjami pozarz dowymi i urz -
dami administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego, a tak e samorz -
du regionalnego, zosta a dokonana na podstawie danych zgromadzonych w wyniku 
badania kwestionariuszowego. Kwestionariusz do badania urz dów administracji pu-
blicznej opracowany zosta  wspólnie z Departamentem Po ytku Publicznego na pod-
stawie sprawdzonych narz dzi badawczych Stowarzyszenia Klon/Jawor.  
Dane dotycz ce wspó pracy organizacji pozarz dowych z samorz dem lokalnym 
pochodz  z: 
a) Badania „Kondycja organizacji pozarz dowych w Polsce 2004”, przeprowadzo-

nego na reprezentatywnej próbie organizacji pozarz dowych, zrealizowanego 
przez Zak ad Bada  Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na zle-
cenie Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

b) Badania SURDAR, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Inicjatyw Spo eczno-
Ekonomicznych na reprezentatywnej, losowo dobranej próbie 403 polskich gmin. 
Badanie to zosta o zrealizowane w listopadzie i grudniu 2004 r. przez SMG/KRC 
Millward Brown Company, technik  CATI. Pragniemy podzi kowa  Fundacji Ini-
cjatyw Spo eczno-Ekonomicznych za to, e wyniki badania zosta y udost pnione 
bezp atnie na potrzeby tego raportu.  

c) Badania „Barometr wspó pracy”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Klon/ 
Jawor z wykorzystaniem mechanizmu zapytania o informacj  publiczn .
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• W znakomitej wi kszo ci podzielane s  opinie wskazuj ce na 
po ytki wspó pracy z organizacjami – z opini  tak  zgadza si
ponad trzy czwarte urz dów.

• Z obowi zku stworzenia programu wspó pracy wywi za y si
wszystkie badane urz dy marsza kowskie (z 11 województw).  
W wi kszo ci przypadków tworzenie programów wspó pracy 
przez urz dy marsza kowskie by o wspierane przez jakie  formy 
konsultacji z organizacjami pozarz dowymi. Czasem konsultacje 
takie przybiera y formy spotka  otwartych lub konferencji, cza-
sem ograniczy y si  do przedstawienia projektów w Internecie.  

• Najcz stsz  form  wspó pracy mi dzysektorowej jest wymiana 
informacji oraz finansowanie dzia a  organizacji przez admini-
stracj . Nieco rzadziej wspó praca przybiera form  powo ywania 
wspólnych zespo ów i konsultowania projektów aktów praw-
nych.

• Liczba organizacji, które korzysta y w 2003 r. ze róde  publicz-
nych na poziomie centralnym i regionalnym przekracza 8,3 tys.

• Procedury dotycz ce przekazywania pieni dzy nie s  powszech-
nie przestrzegane: 
− Wed ug ostro nych szacunków jedna trzecia urz dów admi- 

nistracji publicznej przekazuje organizacjom rodki publiczne 
bez og aszania konkursów.  

− Tylko co pi ty urz d zdecydowa  si  na wzgl dnie sta y ter-
min og aszania konkursów.  

− Oko o 45% urz dów stosuje jednolity formularz wniosku  
o dotacje. 

− W 56% urz dów wraz z og oszeniem podawane s  kryteria 
oceny wniosków.  

− W 58% urz dów wnioskodawcy mog  korzysta  z pomocy 
urz dników w przygotowywaniu wniosku. 

− Jak wynika z bada , og oszenia o konkursach umieszczane s
zazwyczaj na stronach internetowych, nie zawsze do celu te-
go wykorzystywany jest „Biuletyn Informacji Publicznej”. 

• 35% urz dów administracji publicznej twierdzi, e wprowadze-
nie w ycie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wo-

lontariacie mia o praktyczne konsekwencje dla ich dzia a .
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• Urz dy administracji publicznej na ogó  pozytywnie oceniaj
wspó prac  z Departamentem Po ytku Publicznego.  

B. Wspó praca mi dzy organizacjami pozarz dowymi a samorz dem
terytorialnym
• Samorz d terytorialny jest najwa niejszym partnerem instytucjo-

nalnym dla organizacji pozarz dowych. Dwie na trzy organizacje 
wskazuj  w adze lokalne jako instytucj , z któr  utrzymuj  regu-
larne kontakty, przy czym prawie 60% organizacji traktuje samo-
rz d terytorialny jako jedn  z najwa niejszych dla nich instytucji. 

• Po roku od wprowadzenia Ustawy trudno stwierdzi , czy w zna- 
cz cy sposób wp yn a ona na poziom wspó pracy mi dzy orga- 
nizacjami pozarz dowymi a w adzami lokalnymi, przynajmniej  
w wymiarze finansowym. Prawie 90% gmin, które nie dotowa y
organizacji w 2003 r. nie uczyni o tego równie  w 2004 r. Jednak 
w ród jednostek samorz du terytorialnego, które dot d przeka-
zywa y rodki organizacjom, zaobserwowano nieznaczny, ale 
zauwa alny wzrost ca kowitej kwoty dofinansowania. Mo na
st d wnosi , e wprowadzenie przepisów Ustawy o dzia alno ci 
po ytku publicznego i o wolontariacie wp yn o przede wszyst-
kim na polityk  tych urz dów, które ju  wcze niej wspiera y or-
ganizacje pozarz dowe, niewiele natomiast zmieni o w post -
powaniu samorz dów terytorialnych, które dot d tego nie robi y.
Wydaje si , e w przypadku tych ostatnich brak rozbudowanych 
relacji z organizacjami pozarz dowymi wynika z barier g b-
szych ni  problemy natury legislacyjnej lub proceduralnej. By
mo e opó nienia zwi zane z wdra aniem przepisów Ustawy
sprawiaj , e na pierwsze efekty jej wej cia w ycie trzeba jesz-
cze poczeka  – zw aszcza tam, gdzie nie by o dot d silnych tra-
dycji wspierania ruchu pozarz dowego.

• W ród organizacji najcz ciej finansowanych przez samorz d
terytorialny przoduj  kluby sportowe: w 2004 r. dofinansowa o
je prawie 70% tych jednostek samorz du terytorialnego, które  
w ogóle przeznacza y jakie rodki na rzecz organizacji pozarz -
dowych. Nast pne w kolejno ci pod wzgl dem cz sto ci dofi-
nansowania by y organizacje zajmuj ce si  ochron  zdrowia, 
profilaktyk  i pomoc  spo eczn  – uzyska y one dofinansowanie 
w 30% gmin przekazuj cych jakiekolwiek rodki organizacjom. 
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Co czwarta gmina (dotyczy to, oczywi cie, g ównie gmin wiej-
skich) przekaza a rodki finansowe Ochotniczym Stra om Po ar-
nym. Organizacje wspierane przez administracj  lokaln  na tere-
nach wiejskich bardzo ró ni  si  od organizacji miejskich. Nie 
zmienia to jednak faktu, e tworz  one (wraz z parafiami, organi-
zacjami ko cielnymi i szko ami) trzon lokalnej infrastruktury spo-
ecznej oraz s  g ównymi o rodkami ycia spo ecznego.  

• Co trzecia gmina w Polsce przyzna a, e w 2004 r. przekaza a
organizacjom pozarz dowym rodki finansowe w trybie nie-
zgodnym z zapisami Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego 
– bez og aszania otwartego konkursu (trzeba jednak pami ta , e
do 1 czerwca 2004 r. jednostki samorz du terytorialnego mog y
przekazywa rodki finansowe na podstawie art. 118 Ustawy  
o finansach publicznych). Je li powi kszy  t  grup  o samorz dy
terytorialne, które nie precyzuj  trybu przyznawania organiza-
cjom dofinansowania, okazuje si , e grupa gmin nie korzystaj -
cych z procedur przewidzianych Ustaw  o dzia alno ci po ytku 
publicznego, lub korzystaj cych z nich tylko cz ciowo (niektóre 
gminy udziela y kilku odpowiedzi, z których cz  odwo ywa a
si  do zapisów Ustawy), stanowi 80% wszystkich gmin przekazu-
j cych jakiekolwiek rodki organizacjom pozarz dowym.

• Przepisy Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-
riacie zobowi zuj  samorz d terytorialny do uchwalenia roczne-
go programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. Po 
roku od wprowadzenia tego obowi zku programy wspó pracy 
uchwali a mniej wi cej po owa gmin, przy czym znaczna ich 
cz  uczyni a to dopiero pod koniec roku. 31 jednostek samo-
rz du terytorialnego, które udzieli y informacji Stowarzyszeniu 
Klon/Jawor, uchwali o swój pierwszy program na rok 2005. Gmi-
ny wiejskie uchwala y programy znacznie rzadziej ni  gminy 
miejskie – tylko 40% z nich zadeklarowa o, e posiada program, 
podczas gdy w ród gmin miejskich tak  deklaracj  z o y o 80% 
samorz dów terytorialnych. Programy wspó pracy uchwali o
55% gmin miejsko-wiejskich.  

• Gminy, w których jest du a liczba zarejestrowanych organizacji 
pozarz dowych równie cz sto uchwala y programy wspó pracy 
jak te o niewielkiej ich liczbie. Istnieje za to wyra ny zwi zek 
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mi dzy tym, czy w adze lokalne uchwali y roczny program 
wspó pracy a tym, czy finansuj  (i finansowa y w przesz o ci) or-
ganizacje. Przy tej samej wielko ci gminy urz dy, które uchwali-
y program, cz ciej prowadz  wspó prac  finansow  z organi-

zacjami. cz c te dwa fakty, atwo doj  do przekonania, e
procedury maj ce stwarza  warunki do rozwoju wspó pracy 
w adz lokalnych z organizacjami pozarz dowymi powstaj  tam, 
gdzie ta wspó praca przebiega lepiej. 

• 40% gmin wiejskich udzieli o jednoznacznie negatywnej odpo- 
wiedzi na pytanie o to, czy w urz dzie gminy znajduje si  oso- 
ba (lub osoby) odpowiedzialna za wspó prac  z organizacjami  
pozarz dowymi. Odpowiedzi takiej udzieli o nieco ponad 25%  
samorz dów miejskich oraz tylko 15% samorz dów miast powy-
ej 50 tys. mieszka ców.  

• W ród pozafinansowych form wspó pracy samorz dów teryto-
rialnych z organizacjami pozarz dowymi najcz ciej praktyko-
wane jest wzajemne informowanie si  o kierunkach dzia alno ci
(zadeklarowa o tak prawie 40% urz dów) oraz konsultowanie  
z organizacjami przygotowywanych przez w adze lokalne decy-
zji lub aktów prawnych (ok. 22%). Tylko w jednej na dziesi
gmin funkcjonuj  zespo y robocze z udzia em przedstawicieli 
organizacji pozarz dowych.

• W 2004 r. ponad po owa gmin wiejskich nie prowadzi a adnej 
wspó pracy pozafinansowej z organizacjami pozarz dowymi,  
a nieco ponad 15% deklarowa o korzystanie z wi cej ni  jednej 
z wymienionych w Ustawie form wspó pracy. W miastach brak 
którejkolwiek z zapisanych w Ustawie form wspó pracy wskazy-
wa o 35% jednostek samorz du terytorialnego.  

• Z punktu widzenia organizacji pozarz dowych najpowszechniej 
dostrzegan  zasad  obowi zuj c  w ich relacjach z samorz dem
terytorialnym by y jasne i niezmienne regu y przyznawania rod-
ków publicznych, uniemo liwiaj ce sytuacj  konfliktu interesów, 
oraz sta e terminy sk adania i rozpatrywania wniosków o dotacje 
(istnienie tych regu  potwierdzi o ok. 40% organizacji). Tylko 
nieco ponad 30% organizacji potwierdzi o istnienie w ich gminie 
„ogólnego, powszechnie dost pnego dokumentu okre laj cego 
zasady wspó pracy mi dzy organizacjami a samorz dem”. Jedy-



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie170

nie 6,5% organizacji s ysza o o mo liwo ci podpisywania z ad-
ministracj  lokaln  umów wieloletnich. Co pi ty respondent nie 
potrafi  udzieli adnej odpowiedzi na pytanie o praktyki stoso-
wane we wspó pracy samorz du terytorialnego z organizacjami 
pozarz dowymi, a dalsze 10% stwierdzi o, e w ich przekonaniu 
samorz d terytorialny w ogóle nie wspó pracuje z organizacjami. 
Szczególnie niepokoj cy wydaje si  fakt, i  tylko wed ug co 
czwartej organizacji pozarz dowej o przyznawaniu rodków pu-
blicznych decyduj  wy cznie kryteria merytoryczne.  

Inne efekty wej cia w ycie Ustawy o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie z perspektywy  

organizacji pozarz dowych50

Najwa niejsze wnioski 

• Ponad 60% organizacji pozarz dowych jest zaznajomionych z za-
pisami Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontaria-

                                                          

50  Na potrzeby „Monitoringu dzia a Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie” dokonano analizy danych opisuj cych kondycj  podmiotów obj -
tych przepisami Ustawy, ich reakcje na rozwi zania zawarte w Ustawie oraz poziom 
wolontariatu w Polsce. Dane obj te analiz  pochodzi y z bada  zrealizowanych 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, w tym: 
1.  Wyników badania „Kondycja organizacji pozarz dowych w Polsce 2004”, prze-

prowadzonego (metod  wywiadu kwestionariuszowego typu „face to face”) na 
reprezentatywnej próbie 950 organizacji pozarz dowych. Badanie zawiera o od-
r bny modu  s u cy ocenie Ustawy.

2.  Wyników badania „Kondycja sektora organizacji pozarz dowych w Polsce 
2002”. Dzi ki sta ej kontroli metodologii mo liwe by o porównanie danych z obu 
bada  oraz przedstawienie wiarygodnego obrazu sytuacji i opinii sektora poza-
rz dowego przed i po wej ciu w ycie Ustawy.

3.  Wyników badania „Wolontariat, filantropia i jeden procent 2004”, przeprowa-
dzonego na reprezentatywnej próbie 1 tys. doros ych Polaków. Badanie to, reali-
zowane od 2001 r., umo liwia regularne monitorowanie stopnia rozpowszech-
nienia idei wolontariatu oraz sk onno ci do pracy spo ecznej w spo ecze stwie 
polskim. Wyniki tegorocznej edycji b d  mia y szczególne znaczenie. Ich po-
równanie z danymi z lat ubieg ych pozwoli opisa  postawy wobec wolontariatu 
przed wej ciem w ycie Ustawy o po ytku publicznym i o wolontariacie oraz na 
krótko po jej wprowadzeniu. 

Wnioski pochodz  równie  z indeksu problemów zwi zanych z wej ciem w ycie 
przepisów Ustawy, prowadzonego na podstawie danych Informatorium Stowarzy-
szenia Klon/Jawor.
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cie. Tylko nieca e 12% organizacji twierdzi, i Ustawa faktycznie 
co  w ich dzia aniu zmieni a, 78% nie odczu o dot d jej wp ywu. 
Organizacje, pytane o wp yw Ustawy na funkcjonowanie sektora 
pozarz dowego w d u szej perspektywie, wyra aj  optymizm. Po-
nad po owa przewiduje, e w wyniku wprowadzenia Ustawy sytu-
acja sektora pozarz dowego poprawi si , a tylko 5% przypuszcza, 
e si  pogorszy.

• 16% organizacji twierdzi, e jest w trakcie ubiegania si  o status 
organizacji po ytku publicznego (OPP) lub ju  go uzyska o. Kolejne 
44% informuje, e zamierza stara  si  o uzyskanie tego statusu. 
Najcz ciej wskazywanymi powodami nieubiegania si  o status 
OPP by o negatywne przej cie weryfikacji ze wzgl du na warunki 
okre lone w Ustawie (32% organizacji, które nie zamierzaj  ubiega
si  o ten status) oraz trudno ci zewn trzne, przede wszystkim finan-
sowe (30%). 

• Do ko ca 2004 r. status OPP uzyska o ponad 2 tys. organizacji  
pozarz dowych. Najwi cej jest w ród nich organizacji dzia aj cych 
na polu szeroko rozumianych spraw spo ecznych – pomocy spo-
ecznej, edukacji czy ochrony zdrowia. czna ich liczba stanowi 

niemal po ow  ogólnej liczby organizacji po ytku publicznego. 
W a nie takie organizacje s  równie  najcz ciej zainteresowane 
pozyskaniem statusu OPP. Najmniejsze zainteresowanie t  mo li-
wo ci  wykazuj  organizacje bran owe, pracownicze, zawodowe. 

• Im wi kszy jest bud et organizacji, tym silniejsza sk onno  do sta-
rania si  o status OPP. Wraz ze wzrostem bud etu zmniejsza si  te
odsetek organizacji, które wahaj  si  w tej sprawie. Wiele wskazuje 
zatem na to, e ewentualna pomoc techniczna zwi zana z uzyski-
waniem statusu OPP powinna by  skierowana przede wszystkim  
do mniejszych organizacji. Jest prawdopodobne, e o status OPP 
ubiega  si  b dzie w najbli szych latach kilkana cie tysi cy w a nie 
takich, mniejszych organizacji. Trzeba mie  nadziej , e do tego 
czasu uda si  wyja ni  liczne niejasno ci zwi zane z procedurami 
rejestracyjnymi. By  mo e do tego czasu zmieni si  przepis doty-
cz cy publikowania sprawozda  w „Monitorze Polskim B” – koszt 
tego og oszenia móg by stanowi  dla ma ych organizacji istotn
cz  ich rocznego bud etu.
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• Organizacje staraj ce si  o status OPP maj  rozmaite problemy ze 
zrozumieniem i dope nieniem warunków zapisanych w Ustawie  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Zasady reje-
stracji s  niejednoznaczne i bywaj  ró nie interpretowane tak e
przez s dy rejestrowe. W ród najtrudniejszych spraw, jakie napoty-
kaj  organizacje, warto wymieni  nast puj ce: 

Trudno ci w wype nianiu formularza KRS-W-OPP. 
Niejasno ci zwi zane z rozró nieniem mi dzy dzia alno ci
odp atn  i nieodp atn  po ytku publicznego oraz dzia alno ci
gospodarcz .
Tendencja do wpisywania wszystkich wymogów art. 20 Ustawy

do statutów organizacji, co grozi ich ujednoliceniem. 
Niejasno ci zwi zane z tym, jakie dokumenty powinno si
do czy  do formularzy o uzyskanie statusu OPP.  
Uto samianie dzia alno ci w sferze po ytku publicznego ze  
statusem po ytku publicznego. B d ten pope niaj  zarówno 
organizacje pozarz dowe, jak i jednostki samorz du terytorial-
nego, które twierdz , e organizacje nie maj ce statusu OPP 
nie mog  otrzymywa  dotacji. 
Ró nice w wysoko ci op at zwi zanych z uzyskaniem statusu 
OPP w ró nych Krajowych Rejestrach S dowych i op aty zwi -
zane z publikowaniem sprawozda  w „Monitorze Polskim B” 
(610 z  za stron , przy czym s  to co najmniej 3 strony), zbyt 
wysokie zw aszcza dla ma ych organizacji, których w zwi zku
z tym nie sta  na uzyskanie statusu OPP.  
W kwestii uzyskiwania statusu OPP przez oddzia y maj ce
osobowo  prawn  przepisy Ustawy s  bardzo ogólne i nale y
je doprecyzowa .
Niepotrzebne mno enie sprawozdawczo ci: obowi zkowe jest 
upublicznienie sprawozdania merytorycznego. Poza tym orga-
nizacje b d  musia y z o y  sprawozdanie do Ministra Polityki 
Spo ecznej i Krajowego Rejestru S dowego oraz og osi  je  
w „Monitorze Polskim B”. Organizacje rozumiej  potrzeb
jawno ci, ale odstrasza je fakt, e sprawozdania trzeba sk ada
do tylu miejsc, tak jakby ich mnogo  gwarantowa a wi ksz
przejrzysto .
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• Przepisem Ustawy, który spotyka si  z najpowszechniejszym popar-
ciem w ród organizacji pozarz dowych (dobrze ocenia go 80%  
z nich) jest przyznanie podatnikom prawa przekazania 1% procentu 
swoich podatków organizacjom po ytku publicznego. Aby jednak 
oczekiwania organizacji zwi zane z tym przepisem zosta y zaspo-
kojone, konieczne s  bardzo intensywne dzia ania informacyjne  
i promocyjne. Jak wynika z deklaracji doros ych Polaków z pocz t-
ku listopada 2004 r., tylko 29% z nich s ysza o o mo liwo ci prze-
kazania 1% podatku, jedynie 18% stwierdzi o, e zamierza prze- 
kaza  1% podatku jakiej  organizacji, a 40% wyrazi o opini , e nie 
zamierza skorzysta  z tej mo liwo ci. 

• W 2004 r. gotowo  przekazania organizacjom 1% podatku dekla-
rowa o dwa razy mniej doros ych Polaków ni  w roku poprzednim, 
cho  w obydwu przypadkach deklaracje z o one w trakcie badania 
nale y traktowa  bardziej jako wyraz poparcia lub zainteresowania 
ni  zapowied  faktycznych dzia a . W 2004 r. z mo liwo ci aloka-
cji 1% podatku skorzysta o jedynie 80 tys. podatników (czyli 0,35% 
wszystkich podatników), a wi c ok. 0,25% doros ych Polaków.  

• Najcz ciej podawanym powodem nieprzekazania 1% podatku  
w 2004 r. by  brak wiadomo ci lub dostatecznej wiedzy na ten  
temat – powód ten wskaza o 29% badanych. O nierozumieniu  
mechanizmu alokacji jednego procenta wiadczy fakt, i  15%  
badanych nie zamierzaj cych skorzysta  z tej mo liwo ci motywuje 
to twierdzeniem, e ich na to nie sta ; 15% badanych nie zamierza 
tego robi  z powodu braku zaufania do organizacji pozarz dowych 
lub braku zainteresowania ich dzia aniami.

Rekomendacje Stowarzyszenia Klon/Jawor 

A.  Uwagi ogólne 

Na ocen  skutków dzia ania Ustawy o dzia alno ci po ytku

publicznego i o wolontariacie potrzebny b dzie przynajmniej jeszcze 
jeden rok. Zarówno w ród samych organizacji, jak i administracji  
publicznej oraz osób indywidualnych mamy do czynienia z reakcj
opó nion , poniewa  wiele rodowisk i osób nie odczu o jeszcze 
bezpo rednich skutków Ustawy lub nie wie, e zmiany przez ni  wpro-
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wadzone ich dotycz . Z kolei ci, którzy wierzyli, i Ustawa „od r ki” 
za atwi wszystkie bol czki sektora dowiedzieli si , e sprawy s
znacznie bardziej z o one, e nie wszystkie problemy le  w sferze  
regulacyjnej lub e zmiany w tej sferze nie przynosz  natychmiasto- 
wych skutków.  

Ustawa, nad któr  prace trwa y a  7 lat, „skumulowa a” olbrzy- 
mie oczekiwania. Oczekiwania te ci gle jej towarzysz . Mimo pro- 
blemów, które pojawi y si  po jej wprowadzeniu, zdecydowana wi k-
szo  organizacji i instytucji ocenia j  pozytywnie. Jednak niebezpiecz-
nie silne jest przekonanie, e to w a nie zmiany w sferze regulacyjnej 
mog  by  „czynnikiem wzrostu” w szeroko rozumianej sferze spo- 
ecze stwa obywatelskiego. Oczekiwania te s  ma o realne. Mo na 

stwierdzi , e sfera regulacyjna mo e skutecznie hamowa  spo ecze -
stwo obywatelskie, ale znacznie trudniej za jej pomoc  wygenerowa
jego rozwój.  

Na Ustaw  warto spojrze  w d u szej perspektywie. Pami tajmy, 
e wiele z proponowanych w niej rozwi za  by o testowanych jeszcze 

przed jej wprowadzeniem albo na zasadzie dobrowolnych norm (samo-
regulacja w sektorze pozarz dowym) b d  na zasadzie spontanicznie 
tworzonych lokalnych programów wspó pracy. Obydwa te procesy mia-
y do  ograniczony zasi g. Ustawa mia a to zmieni  – czyni c z niektó-

rych z nich wymóg prawny.  
Ustawa jest rozwi zaniem ustrojowym, wi e si  z szeregiem  

innych rozwi za  i same te powi zania cz sto s  problematyczne. Nie-
rzadko nie mo na jednoznacznie oceni , czy dany rodzaj konsekwencji 
Ustawy mo na uzna  za dobry, czy szkodliwy (np. kwestia konieczno ci
publikowania raportów rocznych przez organizacje po ytku publiczne-
go, konieczno  rozdzia u w adz wewn trz organizacji, konieczno
og aszania konkursów itd.) – jest on k opotliwy dla tych, których doty-
czy, jednak ogólnie dzia ania takie wydaj  si  po dane.  

Na pewno nie znamy jeszcze wszystkich skutków Ustawy – za-
równo tych zamierzonych, jak i niezamierzonych, zarówno tych do-
brych, jak i z ych. Mo emy jednak sformu owa  pewne rekomendacje, 
które, w przekonaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor, ogranicz  problemy  
i wzmocni  szanse, jakie Ustawa niesie ze sob .
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B.  Rekomendacje dotycz ce regulacji w zakresie z wspó pracy orga-

nizacji pozarz dowych z administracj  publiczn

W rodowisku administracji publicznej stosunek do skutków 
Ustawy jest ambiwalentny, cho  przewa aj  oceny pozytywne. To, co 
dla jednych jest jej zalet  – wprowadzenie sztywniejszych, ale tak e
bardziej przejrzystych regu  dost pu do rodków publicznych – dla in-
nych jest wad , zw aszcza e jak dot d brakuje utrwalonych dobrych 
praktyk oraz wiedzy, jakie szczegó owe rozwi zania stosowa .

Wiele jednostek samorz du terytorialnego albo w ogóle nie 
uchwali o opisanego w Ustawie, rocznego programu wspó pracy, albo 
zrobi o to tak pó no, nie mo na zatem jeszcze oceni  efektów tych pro-
gramów.  

Ustawa, mimo sporego wysi ku edukacyjnego, w wielu miejscach 
odczytywana jest opacznie (np. pojawiaj ca si  kwestia rezerwowania 
dost pu do rodków publicznych dla organizacji po ytku publicznego czy 
kompletnie niezgodna z duchem Ustawy interpretacja, e w post po- 
waniu konkursowym konieczne jest wy onienie jednego zwyci zcy).  
Konieczne jest zw aszcza pilne rejestrowanie zagadnie , które wymaga
b d  zmiany ustawowej. Jednocze nie ocena przepisów Ustawy nie  
powinna by  dokonana zbyt pochopnie. Od jej wej cia w ycie min
dopiero rok. Wiele wskazuje na to, e jej efekty, zw aszcza te dotycz ce
samorz du, b d  odroczone w czasie (przynajmniej o rok). Tak istotna 
zmiana ustawowa musi si  „dociera ”. Ju  obecnie mo na jednak sformu-
owa  kilka uwag zwi zanych z sam Ustaw  i szerzej – kontekstem wza-
jemnych relacji mi dzy organizacjami pozarz dowymi a administracj :
• W wi kszo ci urz dów istnieje osoba odpowiedzialna za wspó pra-

c  z organizacjami pozarz dowymi, jednak osoby te s  bardzo ró -
nie usytuowane w hierarchii urz dniczej.

• Jak wynika z badania, og oszenia o konkursach umieszczane s
zazwyczaj na stronach internetowych, nie zawsze w „Biuletynie In-
formacji Publicznej”. Konieczne wydaje si  stworzenie spójnego 
systemu informacji – obejmuj cego zarówno jawno  procedur  
dost pu do funduszy, jak i informacje o ich wykorzystywaniu  
– oznacza to albo wi cej konsekwencji we wdra aniu „Biuletynu  
Informacji Publicznej”, albo stworzenie oddzielnego serwisu po-
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wi conego dost powi do rodków publicznych. Rozs dne by oby 
stworzenie wspólnej, internetowej „tablicy og osze ”, analogicznej 
do tej, jaka stosowana jest w przypadku zamówie  publicznych. 
Warto by  mo e rozwa y  podzia  dopuszczalnych procedur ze 
wzgl du na wielko  kwot (np. tryb pozakonkursowy do kwoty  
3 tys. z , og oszenie lokalne do kwoty 100 tys. z , obowi zek umiesz-
czenia informacji o konkursie na wyspecjalizowanej ogólnopolskiej 
stronie internetowej konkursów na kwot  powy ej 100 tys. z ). 

• Konieczne jest dopracowanie podzia u pracy mi dzy ró nymi in- 
stytucjami zbieraj cymi i przetwarzaj cymi dane dotycz ce organi-
zacji pozarz dowych (postulat ten nale y adresowa  przede wszyst-
kim do G ównego Urz du Statystycznego). Obecnie w statystce  
publicznej sektor pozarz dowy jest prawie nieobecny.  

• Wydaje si  rozs dne wprowadzenie zasady, zgodnie z któr  nie 
tylko od samorz du terytorialnego, ale tak e od administracji  
rz dowej oczekiwane jest posiadanie programu wspó pracy (przy 
okazji warto chyba rozwa y  zasadno  tworzenia rocznych pro- 
gramów – nie jest jasne, dlaczego maj  one by  uchwalane co 
rok).

• W wi kszo ci przypadków tworzenie programów wspó pracy przez 
urz dy marsza kowskie by o wspierane przez jakie  formy konsulta-
cji z organizacjami pozarz dowymi. Czasem konsultacje takie przy-
biera y formy spotka  otwartych lub konferencji, niekiedy ograni-
cza y si  do umieszczenia projektów w Internecie. Sposób przy- 
gotowywania tego rodzaju dokumentów (a zw aszcza okre lenie 
minimalnych standardów konsultacji, harmonogram) oraz kwestia 
sankcji za zignorowanie tego obowi zku wymagaj  zapisów usta-
wowych lub przynajmniej umieszczenia w Ustawie delegacji do 
wydania rozporz dzenia reguluj cego to zagadnienie.  

• Trzeba si  nauczy  m drego reagowania w przypadkach naru- 
sze Ustawy – zw aszcza je li chodzi o naruszenia zasad do- 
st pu do rodków publicznych. Obecnie nie jest to wyj tek, ale  
codzienno .

• Nale y zabiega  o ujednolicenie trybów dost pu do rodków pu-
blicznych zawartych w ró nych ustawach (np. w Ustawie o pomocy 
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spo ecznej stosowany jest odr bny tryb, ale dotyczy to kilku innych 
przypadków). Takie bran owe wyj tki na ogó  niszcz  spójno
ustrojowego rozwi zania i wprowadzaj  wiele nieporozumie  na 
poziomie lokalnym. 

• Konieczne jest jednoznaczne (by  mo e ustawowe) rozstrzygni cie 
mówi ce o tym, e nie mo na ogranicza  dost pu do rodków pu-
blicznych wy cznie do organizacji po ytku publicznego. 

• Czasem mo na odnie  wra enie, e Ustawa spowodowa a obci -
enie zb dnymi procedurami. W wielu wypadkach wyra na jest 

sk onno  do pozostawiania spraw takimi, jakie by y, przy zacho-
waniu nominalnej zgodno ci z Ustaw . Wiele nowych propozycji  
i mo liwo ci sformu owanych w Ustawie nie jest jeszcze wyko- 
rzystywanych (konkursy og aszane z inicjatywy organizacji, me- 
chanizmy konkurowania z administracj  w dostarczaniu dóbr  
publicznych, mo liwo  zawierania umów wieloletnich, mo liwo
dopuszczania wolontariuszy do pracy w administracji publicznej). 
Nale y je promowa  i pokazywa  po ytki, jakie z nich p yn .
W sensie ustrojowym to one dopiero stworzy yby now  jako
wzajemnych relacji. Ustawa nie wymusi tej zmiany, ale tworzy 
przestrze  dla jej istnienia.  

• Prowadz c dzia ania zmierzaj ce do przekazywania zada  organi-
zacjom pozarz dowym (funkcja dostarczania us ug), trzeba wzmac-
nia  organizacje, których celem jest „patrzenie w adzy na r ce”.  
W kontek cie przytoczonych danych wydaje niemo liwe, aby nad-
zorem nad przestrzeganiem dobrych regu  wspó pracy zajmowa y
si  wy cznie instytucje centralne. Niezwykle wa ne jest, aby lokal-
nie w „systemie” funkcjonowa y organizacje przygotowane do 
ograniczenia urz dniczej omnipotencji (organizacje stra nicze, po-
rozumienia organizacji itd.). 

• W lad za Ustaw  powinien powsta  konsekwentny program  
promocji i szkole  – adresowanych zarówno do administracji, jak  
i organizacji pozarz dowych. Konieczne jest zauwa anie i promo-
wanie dobrych praktyk – potrzebne jest uczenie si  przekazywania 
dobrych wzorów i modeli opartych nie na strukturach hierarchicz-
nych, ale na sieciach.  
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C.  Inne rekomendacje 

W zakresie „mechanizmu jednego procenta” 

Nale y rozwa y  zastosowanie wariantu „w gierskiego”, tzn. ta-
kiego, w którym transferem zajmuje si  nie podatnik, ale s u by skarbo-
we zgodnie z wskazaniami dokonanymi przez podatnika51.

                                                          

51  W tej cz ci przedstawiono wnioski z bada  oraz wynikaj ce z nich rekomendacje 
formu owane przez trzeci sektor. Odmienne stanowisko w tej kwestii przedstawia 
Ministerstwo Finansów: Podstaw  prawn  zmniejszenia podatku o 1%, w zwi zku  
z wp atami dokonanymi na rzecz organizacji po ytku publicznego, stanowi art. 27d 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(DzU 2000, nr 14, poz. 176, ze zm.). Stosownie do postanowie  powo anego artyku-
u, podatek dochodowy podlega zmniejszeniu, je eli podatnik dokona  darowizny 

pieni nej (zwanej wp at ) na rzecz organizacji po ytku publicznego dzia aj cej na 
podstawie Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 
Omawiane zmniejszenie nie mo e przekroczy  kwoty dokonanej wp aty, przy czym 
limit odliczenia wynosi 1% podatku nale nego, wykazanego w rocznym zeznaniu 
podatkowym. Zmniejszenie stosuje si , je eli dokonane wp aty: 
1) zosta y udokumentowane dowodem wp aty na rachunek bankowy organizacji 

po ytku publicznego, z którego w szczególno ci wynika: imi  i nazwisko oraz 
adres wp acaj cego, kwota dokonanej wp aty, nazwa organizacji po ytku pu-
blicznego, na rzecz której dokonana zosta a wp ata, 

2) nie zosta y odliczone od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy (tj. na 
podstawie przepisu reguluj cego odliczenia darowizn) oraz od przychodu lub 
podatku na podstawie ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi ganych przez osoby fizyczne. 

Wprowadzenie wariantu „w gierskiego”, w którym transferem dokonanych wp at nie 
zajmuje si  podatnik, lecz organ podatkowy spowodowa oby zmian  procedury 
zwi zanej z rocznym rozliczeniem podatku. Organ podatkowy, przed przekazaniem 
wp aty by by bowiem zobowi zany do dokonania weryfikacji z o onego przez po-
datnika zeznania podatkowego, a co za tym idzie do sprawdzenia, czy prawid owo 
zosta a ustalona podstawa opodatkowania, która wp ywa na wysoko  podatku na-
le nego, warunkuj cego (jak wy ej wyja niono) limit zmniejszenia. Zatem w tym 
przypadku odpowiedzialno  za obliczenie nale nego podatku spocz aby de facto 
na urz dzie skarbowym, a nie na samym podatniku.  
Proponowane rozwi zanie oznacza oby ponadto, e to urz d skarbowy musia by 
przed przekazaniem wp aty zweryfikowa  status danej organizacji, ustali  lub spraw-
dzi  jej adres i numer konta bankowego. Powsta by problem, jak organ podatkowy 
mia by post pi  w sytuacji, gdyby okaza o si , e podana przez podatnika organiza-
cja nie zosta a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S dowym organizacji po ytku 
publicznego. Zapewne w takim przypadku podatnik musia by zosta  wezwany do 
urz du skarbowego celem udzielenia wyja nie  i ewentualnie wskazania innej orga-
nizacji. Jednak w przypadku osoby sk adaj cej zeznanie w ostatniej chwili, taka pro-
cedura nie by aby mo liwa.  
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• Konieczne jest uregulowanie kwestii dost pu do mediów publicz-
nych organizacji maj cych status OPP. Mo e to wymaga  wydania 
szczególnej regulacji przez Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji. 

• Procedury przekazu mniejszych kwot (w wariancie, w którym to 
obywatel musi dokona  transferu) powinny by  uproszczone. 

• Koniecznie trzeba umo liwi  przekazywanie 1% procenta podatku 
tzw. rycza towcom. „Jeden procent” nie jest ulg  i nie powinna go 
obejmowa  zasada „p aski, niski podatek za skasowanie ulg”52.

                                                                                                                               

Ponadto urz d skarbowy po zako czeniu akcji rozliczeniowej musia by doko- 
na  analizy wszystkich zezna  podatkowych PIT-36 i PIT-37, obliczy  kwot  przy- 
nale n  danej organizacji i nast pnie dokona  wp aty. Powy sze skutkowa oby na o-
eniem na organy podatkowe nowych, pozafiskalnych obowi zków, co w ocenie 

Ministerstwa Finansów nie znajduje adnego uzasadnienia. Proponuje si  bowiem 
zaanga owanie urz dów skarbowych w obowi zki zasadniczo odmienne od zada
istotnych dla bud etu pa stwa.  
Nie bez znaczenia dla racji przemawiaj cej za s uszno ci  pozostawienia obecnych 
rozwi za  jest tak e fakt i  zdarzaj  si  przypadki, w których podatnicy wyst puj  do 
organizacji po ytku publicznego o zwrot dokonanych wp at. Bez posiadania dowodu 
poniesionego wydatku przez darczy c  otrzymanie zwrotu dokonanej wp aty b dzie 
niemo liwe.  
Zmiana zasad spowodowa aby zatem na o enie na urz dy skarbowe nowych obo-
wi zków, co wi za oby si  z konieczno ci  zatrudnienia dodatkowych pracowni-
ków. W konsekwencji skutkowa oby to zwi kszeniem wydatków na administracj
skarbow . Tak e skarb pa stwa finansowa by op aty zwi zane z dokonaniem prze-
kazu czy przelewu bankowego na konto danej organizacji. Realizacja postulatu 
oznacza zatem, e to ca e spo ecze stwo, poprzez okre lone powy ej wydatki  
bud etowe, poniesie koszty postulowanych zmian. 
Ponadto nale y zauwa y , i  opisane zmniejszenie funkcjonuje w systemie podat-
kowym na podobnych zasadach jak obowi zuj ca od szeregu lat ulga podatkowa, 
okre lona w art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
tj. ulga zwi zana z darowiznami dokonanymi przez podatnika. Co istotne, przepisy 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ró nicuj  zasad przekazy-
wania darowizn pieni nych w zale no ci od ich wysoko ci. W konsekwencji ka da 
darowizna pieni na, bez wzgl du na jej wysoko , musi by  udokumentowana do-
wodem wp aty na rachunek bankowy obdarowanego, aby mog a stanowi  podstaw
do odlicze  w podatku dochodowym. Zatem istniej ce od dwóch lat rozwi zanie 
ustawowe dotycz ce m.in. dokumentowania wp at na rzecz organizacji po ytku  
publicznego – bez wzgl du na ich wysoko  – nie stanowi novum dla podatników. 
W wietle powy szego zastanowienia wymaga, czy kwestie zwi zane z wprowadze-
niem zasady „w gierskiej” oraz uproszczenia procedury przekazu mniejszych kwot 
powinny by  rozwa ane.

52 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (DzU 1998, nr 144, poz. 930  
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W zakresie obowi zków organizacji po ytku publicznego: 

• Nale y przenie  obowi zek og aszania rocznych sprawozda
przez organizacje po ytku publicznego z „Monitora Polskiego B” na 
strony internetowe Departamentu Po ytku Publicznego. Takie og o-
szenia i ich archiwum powinny by  udost pniane bezp atnie53.

Sposób wprowadzania zmian w Ustawie

Wydaje si , e niektóre zmiany w Ustawie powinny by  uczynio-
ne natychmiast – zw aszcza kwestia op at w „Monitorze Polskim B” oraz 
deregulacja ma ych dotacji. Nie s  one istotne z punktu widzenia Usta-

wy, a zdecydowanie przysparzaj  jej wrogów.  
Inne uwagi i propozycje zmian powinny by  zg oszone cznie  

ze sprawozdaniem sk adanym przed parlamentem w czerwcu 2005 r. 
Wydaje si , e jedn  z nowelizacji powinno by  wpisanie kolejnego 
terminu sprawozdania ze skutków Ustawy. Mo na to uzna  za rozsze-
rzenie ogólnej zasady Oceny Skutków Regulacji (OSR). Rekomendacje 
dotycz ce nowelizacji powinny by  poprzedzone prac  analityczn
i konsultacjami spo ecznymi organizowanymi przez Rad  Dzia alno ci 
Po ytku Publicznego. 

                                                                                                                               

z pó n. zm.) umo liwia podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie rycza tem od 
przychodów ewidencjonowanych, zmniejszenie podatku o wysoko  dokonanej 
wp aty na rzecz organizacji po ytku publicznego (maksymalnie 1% dokonanej wp a-
ty). Nale y jednocze nie doda , e mo liwo ci pomniejszenia podatku z omawiane-
go tytu u nie maj  natomiast podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów  
z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na zasadach okre lonych w art. 30c usta-
wy (tj. wed ug jednolitej 19 procentowej stawki podatku) oraz podatnicy osi gaj cy
dochody z niektórych kapita ów pieni nych, opodatkowane na podstawie art. 30b 
ustawy. 

53  W tej kwestii Ministerstwo Finansów  proponuje, aby to ograniczenie dotyczy o
rocznych sprawozda  finansowych organizacji po ytku publicznego, które nie spe -
niaj  kryteriów okre lonych w § 1 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia  
23 grudnia 2004 r. w sprawie obowi zku badania sprawozda  finansowych organi-
zacji po ytku publicznego (DzU 2004, nr 285, poz. 2852). Jednocze nie nale a oby 
rozwa y  mo liwo  utrzymania obowi zku publikacji rocznych sprawozda  finan-
sowych w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” przez 
organizacje po ytku publicznego spe niaj ce ww. kryteria. Zgodnie bowiem z prze-
pisami ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (DzU 2002, nr 76,  
poz. 694 ze zm.) obowi zek publikacji sprawozda  finansowych jest ci le skorelo-
wany z obowi zkiem badania tych sprawozda  (por. art. 64 i 70).
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3.2.3. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 

G ówne wnioski: 

• Nie ma obecnie jednego zestawu warunków sprzyjaj cych wspó -
pracy mi dzy organizacjami pozarz dowymi i lokaln  admini- 
stracj ; jest tak dlatego, e obie strony tej wspó pracy s  wewn trz-
nie bardzo zró nicowane; naganny – w zasadzie – familizm tej 
wspó pracy mo e przynosi  zgo a niez e rezultaty w sytuacjach,  
w których poziom integracji spo eczno ci lokalnej powoduje, e
nieformalne mechanizmy kontroli spo ecznej s  bardziej efektywne 
ni  trzymanie si  formalnych procedur przewidywanych przez 
przepisy Ustawy i stanowi  lepsz  podstaw  przejrzysto ci decyzji 
alokacyjnych. 

• Tworzenie lokalnych reprezentacji rodowiska organizacji pozarz -
dowych nastr cza nieustanne k opoty; to za  sugeruje, e takie me-
chanizmy wspó pracy, które zak ada Ustawa b d  dzia a y tym 
sprawniej, im bardziej „nowoczesne” i sprofesjonalizowane oka
si  organizacje pozarz dowe. Trzeba jednak zdawa  sobie spraw ,
e nie wszystkie z nich, w tym tak e te, które stanowi  wa ne ele-

menty lokalnego dziedzictwa kulturowego, b d  w stanie spe ni
warunki dost pu do zasobów publicznych. 

• Pami taj c o tym, trzeba jednak bardzo starannie podkre la , e
przepisy Ustawy s u  rozbijaniu lokalnych „brudnych wspólnot”; 
wiele wskazuje zatem na to, e przynajmniej jedno z podstawo-
wych zada  tych przepisów zaczyna by  realizowane. 

• Przepisy Ustawy bywaj  interpretowane przez urz dników lokal- 
nej administracji w sposób sprzeczny z jej duchem, tj. w sposób 
wykluczaj cy partnerstwo i wyznaczaj cy organizacjom pozarz -
dowym rol  podporz dkowan  celom formu owanym przez admini-
stracj .

• Instytucjonalne formy wspó pracy lokalnej administracji z orga- 
nizacjami pozarz dowymi dopiero si  kszta tuj ; procesy te s
szybsze w miastach, poddawanych silniejszej „presji moderniza- 
cyjnej”.
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3.3.  Postulowane kierunki zmian w zakresie przepisów 
o dzia alno ci po ytku publicznego

1. W zwi zku z w tpliwo ciami dotycz cymi mo liwo ci uznania za 
organizacje pozarz dowe spó ek prawa handlowego powsta a po-
trzeba doprecyzowania definicji organizacji pozarz dowej zawartej 
w art. 3 ust. 2 Ustawy.

2. Wskazane jest silniejsze umocowanie organizacji pozarz dowych
wzgl dem administracji publicznej, np. przez zmian  art. 5 pkt 3, 
tak aby wyra nie wskazywa  na konieczno  przyjmowania pro-
gramów wspó pracy po uprzednich konsultacjach z organizacjami 
pozarz dowymi. Jednocze nie programy wspó pracy powinny zo-
sta  w wi kszym stopniu wystandaryzowane, tak aby mo na by o
dokona  oceny ich faktycznej przydatno ci (pod rozwag  poddaje 
si  wprowadzenie rozporz dzenia okre laj cego standardy, które 
powinien spe nia  program wspó pracy). Nale a oby tak e roz- 
wa y  wprowadzenie monitorowania programów (np. wysy anie
programów do Departamentu Po ytku Publicznego, obowi zkowe 
publikowanie na stronach internetowych lub w „Biuletynie Informa-
cji Publicznej”) oraz sankcji za nieprzyj cie programu. Problemem, 
który nale y rozwi za , jest równie  jednoroczny cykl przyjmowa-
nia programów oraz brak obowi zku sporz dzania tych dokumen-
tów na poziomie administracji rz dowej. Potwierdzana jest tak e
konieczno  wprowadzenia obowi zku budowy strategii wielolet-
nich, b d cych podstaw  uchwalania programów wspó pracy.  

3. Doprecyzowania wymagaj  przepisy dotycz ce rozdzia u mi dzy
statutow  dzia alno ci  nieodp atn , dzia alno ci  odp atn  a dzia-
alno ci  gospodarcz , a tak e kwestia wynagrodzenia osób fizycz-

nych z tytu u zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia alno-
ci odp atnej oraz dzia alno ci gospodarczej. 

4. Cz sto postulowana jest tak e modyfikacja procedur konkursowych, 
tak aby ma e dotacje albo rodki na zakupy uzupe niaj ce mo na
by o przekazywa  bez konieczno ci rozpisywania konkursów. 
Zwrócono równie  uwag  na wielokrotnie podnoszony ju  problem 
nieadekwatno ci mechanizmu konkursowego do projektów autor-
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skich. Nale y si  równie  zastanowi  nad utworzeniem systemu in-
formowania o dost pnych rodkach (np. przez stworzenie portalu,  
w którym znajdowa yby si  informacje na temat konkursów o du ej
warto ci).

5. Cz onkowie Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego wskazali na 
konieczno  wzmocnienia usytuowania Rady w strukturach admini-
stracji rz dowej.

6. Postulowane s  równie  zmiany w zakresie mechanizmów kontrol-
nych, tj.: 
− wymóg publikowania sprawozda  w „Monitorze Polskim B” 

oceniany jest jako ma o praktyczny; dlatego te  pojawi a si  pro-
pozycja zast pienia go obowi zkiem umieszczania sprawozda
na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl ministra w a ciwego 
do spraw dzia alno ci po ytku publicznego, do którego obo-
wi zków nale y równie  nadzór i kontrola nad organizacjami 
po ytku publicznego; 

− zmiana terminu sk adania sprawozda , który obecnie ustalony 
jest na koniec marca, i wprowadzenie sankcji (np. grzywny) za 
niedostarczenie sprawozdania w terminie.  

7. Pojawi y si  tak e postulaty wymagaj ce zmian w innych usta- 
wach, dotycz  one np. „mechanizmu jednego procenta” – nale y
si  zastanowi  nad uproszczeniem sposobu przekazywania  
organizacjom po ytku publicznego rodków z tego tytu u. Pro- 
blemem jest tak e pozbawienie osób prowadz cych dzia alno
gospodarcz  i korzystaj cych z 19 procentowej stawki podatko- 
wej oraz osób czerpi cych dochody z kapita u mo liwo ci przeka-
zywania 1% swoich podatków na rzecz organizacji. Za piln
potrzeb  nale y uzna  wprowadzenie zmian w regulacjach do- 
tycz cych pobierania op at s dowych od organizacji po ytku  
publicznego, tak aby spowodowa  ujednolicenie praktyki s dów
w tym zakresie. 

8. Postulowane s  równie  zmiany w zakresie dostosowania wnios- 
ków dla organizacji pozarz dowych do specyfiki zlecanych zada
lub obszarów dzia alno ci tych organizacji. Pierwszy krok w tym 
kierunku zosta  ju  uczyniony – przygotowano projekt Rozporz -
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dzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-

ru sprawozdania z wykonania tego zadania, które zast pi do- 
tychczas obowi zuj ce Rozporz dzenie Ministra Gospodarki,  

Pracy i Polityki Spo ecznej z 29 pa dziernika 2003 r. pod tym  
samym tytu em54.

                                                          

54  DzU 2003, nr 193, poz. 1891.
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Zako czenie 

Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie jest nowym do wiadczeniem w dziedzinie 
monitorowania aktu prawnego o tak bogatej strukturze wewn trznej  
w zakresie regulacji dzia alno ci po ytku publicznego, a zarazem tak 
donios ej spo ecznie problematyce. 

W toku prac nad Sprawozdaniem za o ono, i  dokument ten nie 
powinien stanowi  jedynie potwierdzenia formalnych i merytorycznych 
relacji mi dzy rz dem oraz Sejmem i Senatem RP i wynikaj cych z tego 
tytu u okre lonych konsekwencji, ale powinien tak e pe ni  funkcj
poznawcz , edukacyjn  oraz instrumentaln  na rzecz spo ecze stwa 
obywatelskiego. 

Funkcja poznawcza Sprawozdania polega  powinna, najogólniej, 
na dostarczeniu okre lonego zasobu informacji z zakresu funkcjonowa-
nia sektora organizacji pozarz dowych, wiedzy na temat samej Ustawy

oraz jej istoty i g ównych komponentów. 
Funkcja edukacyjna Sprawozdania powinna wynika  przede 

wszystkim z jego tre ci po wi conej wyja nianiu uwarunkowa  funk- 
cjonowania Ustawy, przebiegu jej wdra ania oraz przedstawieniu  
konkretnych rezultatów jej dzia ania. Mo na uzna , i  walor eduka- 
cyjny Sprawozdania b dzie polega  na jego wp ywie na kszta towanie 
wiadomo ci spo ecznej, postaw i zachowa  spo ecznych zarówno bez-

po rednich uczestników procesu wdra ania Ustawy, jak i decydentów, 
spo eczno ci lokalnych oraz pojedynczych obywateli, w zwi zku z tak 
istotnymi dla budowy spo ecze stwa obywatelskiego regulacjami. 

Funkcja instrumentalna stanowi  powinna, w wyniku zawartych  
w Sprawozdaniu wniosków i rekomendacji, inspiracj  dla aktywno ci
obywatelskiej, dla dzia a  innowacyjnych oraz inwencji wszystkich 
podmiotów dzia aj cych w zakresie po ytku publicznego. 

Przedk adaj c Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej ni-
niejszy dokument, rz d wyra a przekonanie, i  zamierzone cele Spra-

wozdania zosta y osi gni te, a jego za o one funkcje w najbli szej  
perspektywie zostan  odpowiednio wype nione. 
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Za czniki 

1.  Wykaz aktów prawnych reguluj cych wspó prac  administracji publicznej 
z organizacjami pozarz dowymi 

Akt prawny Paragraf Forma wspó pracy 

Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz.U. z 1997, Nr 78,  
poz. 483, z pó n. zm.). 

preambu a Zasada pomocniczo ci i dialogu spo ecznego. 

Ustawa z 4 wrze nia 1997 r.  
o dzia ach administracji  
rz dowej
(Dz.U. z 2003, Nr 159,  
poz. 1548, z pó n. zm.) 

art. 38 ust. 1 Przy realizacji zada  powierzonych ministrowi 
potrzebne jest wspó dzia anie i wspó praca
z instytucjami spo ecze stwa obywatelskiego. 

 art. 9 ust. 1 Dzia Gospodarka obejmuje sprawy gospodar-
ki, w tym m.in. wspó prac  z organizacjami 
samorz du gospodarczego. 

 art. 14 ust. 1 Dzia Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego obejmuje mecenat pa stwowy nad 
amatorskim ruchem artystycznym, organiza-
cjami i stowarzyszeniami regionalnymi oraz 
spo eczno kulturalnymi. 

 art. 20 ust. 1 Dzia O wiata i wychowanie obejmuje m.in. 
sprawy organizacji dzieci cych i m odzie o-
wych, w tym systemu dofinansowywania za- 
da  pa stwa realizowanych przez te organi- 
zacje. 

 art. 21 ust. 1 Dzia Praca obejmuje m.in. sprawy zwi zków 
zawodowych i organizacji pracodawców. 

 art. 22 ust. 1 Dzia Rolnictwo ma w swojej w a ciwo ci 
sprawy izb rolniczych, zwi zków zawodo-
wych rolników i organizacji spo eczno-za- 
wodowych rolników. 

 art. 30 Dzia Wyznania religijne obejmuje sprawy 
stosunków pa stwa z Ko cio em katolickim oraz 
innymi Ko cio ami i zwi zkami wyznaniowy-
mi.

Ustawa z 8 sierpnia 1996 r.  
o Radzie Ministrów 
(Dz.U. z 2003, Nr 24,  
poz. 199, z pó n. zm.) 

art. 7 ust. 4 
pkt 3 

Cz onkowie Rady Ministrów, realizuj c polity-
k  ustalon  przez Rad  Ministrów, powinni 
wspó dzia a  z organizacjami spo ecznymi 
przy realizacji zada  publicznych. 

 art. 13 Rada Ministrów, w uzgodnieniu z zaintereso-
wan  instytucj  lub rodowiskiem spo ecznym, 
mo e powo ywa  komisje wspólne, sk adaj ce
si  z przedstawicieli rz du oraz tej instytucji 
lub rodowiska. 
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Akt prawny Paragraf Forma wspó pracy 

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. 
 o administracji rz dowej  
w województwie
(Dz.U. z 2001, Nr 80,  
poz. 872, z pó n. zm.) 

art. 15 pkt 2 Wojewoda, jako przedstawiciel Rady Mini-
strów, koordynuje wykonanie przez organy 
samorz du terytorialnego i inne samorz dy
zada  z zakresu administracji rz dowej. 

 art. 15 pkt 7 Wojewoda, jako przedstawiciel Rady Mini-
strów, wspó dzia a z organami innych pa stw
oraz mi dzynarodowych organizacji rz do-
wych i pozarz dowych na zasadach okre lo-
nych przez ministra w a ciwego do spraw 
zagranicznych. 

Uchwa a nr 49 Rady  
Ministrów z 19 marca 2002 r. 
Regulamin Pracy Rady  
Ministrów 
(M.P. z 2002, Nr 13, poz. 221, 
z pó n. zm.) 

§ 12 ust. 5 Projekt dokumentu rz dowego mo e zosta
skierowany do zaopiniowania m.in. przez 
organizacje spo eczne oraz inne podmioty  
i instytucje. 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia alno ci po ytku  
publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003, Nr 96,  
poz. 873, z pó n. zm.) 

ca a Ustawa reguluje funkcjonowanie organizacji 
pozarz dowych i innych podmiotów w sfe- 
rze po ytku publicznego oraz ich wspó prac
z organami administracji publicznej oraz 
instytucj  wolontariatu;  
powo ana jest Rada Dzia alno ci Po ytku 
Publicznego jako organ opiniodawczo-dorad- 
czy ministra do spraw zabezpieczenia spo-
ecznego, w sk ad której wchodz  przedstawi-

ciele sektora pozarz dowego. 

Ustawa z 8 marca 1990 r.  
o samorz dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001, Nr 142,  
poz. 1591, z pó n. zm.) 

art. 7 ust. 1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
nale y do zada  w asnych gminy. Zadania 
w asne gminy obejmuj  w szczególno ci (...) 
wspó prac  z organizacjami pozarz dowymi. 

 art. 9 ust. 1 W celu wykonywania zada  gmina mo e
tworzy  jednostki organizacyjne, a tak e za- 
wiera  umowy z innymi podmiotami, w tym  
z organizacjami pozarz dowymi. 

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. 
o samorz dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001, Nr 142,  
poz. 1592, z pó n. zm.) 

 Powiat wykonuje okre lone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym w za- 
kresie (...) wspó pracy z organizacjami poza-
rz dowymi. 

 art. 6 ust. 1 W celu wykonania zada  powiat mo e two-
rzy  jednostki organizacyjne i zawiera  umo-
wy z innymi podmiotami. 

Ustawa z 5 czerwca 1998 r.  
o samorz dzie województwa 
(Dz.U. z 2001, Nr 142,  
poz. 1590, z pó n. zm.) 

art. 8 ust. 1 W celu wykonania zada  województwo two-
rzy wojewódzkie samorz dowe jednostki orga- 
nizacyjne oraz mo e zawiera  umowy z in-
nymi podmiotami. 

 art. 12 ust. 1 Samorz d województwa, przy formu owaniu 
strategii rozwoju województwa i realizacji 
polityki jego rozwoju, wspó pracuje w szcze-
gólno ci z (...) organizacjami pozarz dowymi. 
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Zarz dzenie nr 72 Prezesa Rady 
Ministrów z 29 lipca 2004 r.  
w sprawie powo ania Rady 
Spo ecznej  
(M.P. z 2004, Nr 33, poz. 588, 
z pó n. zm.) 

§ 1 i 2 Powo uje si  Rad  Spo eczn  jako organ 
opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady 
Ministrów w sprawach polityki spo ecznej,  
w sk ad którego wchodz  m.in. organizacje 
zwi zków zawodowych i zwi zków praco-
dawców, organizacje osób wykluczonych spo- 
ecznie. 

Ustawa z 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003, Nr 15,  
poz. 148, z pó n. zm.) 

art. 71 ust. 1 Ustawa umo liwia jednostkom nie zaliczanym 
do sektora finansów publicznych, w tym fun-
dacjom i stowarzyszeniom, otrzymywanie do- 
tacji na wykonywanie zada  zleconych na 
podstawie umów zawartych z dysponentem 
cz ci bud etowej. 

Ustawa z 12 marca 2004 r.  
o pomocy spo ecznej
(Dz.U. z 2004, Nr 64,  
poz. 593, z pó n. zm.) 

art. 2 ust. 2 Pomoc spo eczn  organizuj  organy admini-
stracji rz dowej i samorz dowej, wspó pracu-
j c w tym zakresie z organizacjami spo ecz-
nymi, Ko cio em katolickim, innymi Ko cio a-
mi, zwi zkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz oso-
bami fizycznymi i prawnymi. 

 art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 2 

Organy administracji rz dowej i samorz do-
wej mog  zleca  realizacj  zada  z zakresu 
pomocy spo ecznej udzielaj c dotacji na ich 
finansowanie lub dofinansowanie organiza-
cjom pozarz dowym prowadz cym dzia al-
no  w zakresie pomocy spo ecznej oraz 
ko cielnym osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym dzia aj cym na podstawie 
odpowiednich przepisów lub umów, je eli ich 
cele statutowe obejmuj  prowadzenie dzia al-
no ci z zakresie pomocy spo ecznej. 

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2004, Nr 99,  
poz. 1001, z pó n. zm.) 

art. 2 ust. 1 
pkt 18 

Organizacj  pozarz dow  jest nie b d ca jed- 
nostk  sektora finansów publicznych w rozu-
mieniu przepisów o finansach publicznych  
i nie dzia aj ca w celu osi gni cia zysku oso- 
ba prawna lub jednostka nie maj ca osobowo-
ci prawnej, utworzona na podstawie przepi-

sów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,  
z wyj tkiem partii politycznych i utworzonych 
przez nie fundacji. 

 art. 3 ust. 1 Zadania pa stwa w zakresie promocji zatrud-
nienia, agodzenia skutków bezrobocia i akty- 
wizacji zawodowej realizowane s  m.in. po- 
przez inicjatywy partnerów spo ecznych. 

 art. 21 Polityka rynku pracy prowadzona przez w a-
dze publiczne opiera si  na dialogu i wspó -
pracy z partnerami spo ecznymi. 

 art. 23 W sk adzie Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz 
wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia 
znajduj  si  przedstawiciele organizacji poza-
rz dowych. 
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 art. 4 Marsza ek oraz starosta mog  zleca  realizacj
zada  w trybie okre lonym w ustawie, z zakre-
su promocji zatrudnienia i aktywizacji bezro-
botnych, poszukuj cych pracy i osób zagro o-
nych zwolnieniem z pracy m.in. organizacjom 
pozarz dowym statutowo zajmuj cymi si
problematyk  rynku pracy. 

 art. 63 Starosta, samodzielnie lub we wspó pracy  
z organizacjami zajmuj cymi si  problematyk
rynku pracy, inicjuje i realizuje projekty lokal-
ne wspieraj ce lokalny rynek pracy. 

 art. 65 Programy regionalne inicjowane przez mar-
sza ka województwa s  przygotowywane i re- 
alizowane na zasadzie partnerstwa, polegaj -
cego w szczególno ci na stworzeniu odpo-
wiednich warunków organizacyjnych do reali- 
zacji projektów z udzia em partnerów spo-
ecznych oraz na zapewnieniu wsparcia finan-

sowego. 

 art. 108 Organizacje pozarz dowe, których celem sta- 
tutowym s  sprawy zwi zane z bezrobociem, 
mog  uzyskiwa rodki finansowe z fundu- 
szu. 

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i spo ecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepe nosprawnych 
(Dz.U. z 1997, Nr 123,  
poz. 776, z pó n. zm.)  

art. 2 ust. 1 
pkt 3 

Organizacj  pozarz dow  jest stowarzyszenie, 
zwi zek, izba oraz organizacja pracodawców  
i pracobiorców, w szczególno ci dzia aj ca na 
rzecz osób niepe nosprawnych, tworzona na 
podstawie odr bnych przepisów. 

 art. 10b Warsztaty rehabilitacji mog  by  prowadzo- 
ne przez stowarzyszenia, fundacje i inne pod- 
mioty. 

 art. 29 ust. 1 Fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja 
spo eczna, której statutowym zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i spo eczna osób 
niepe nosprawnych, mo e utworzy  wyodr b-
nion  organizacyjnie i finansowo jednostk
i uzyska  dla niej status zak adu aktywno ci
zawodowej. 

 art. 34 ust. 6
pkt 5 

Zadania wynikaj ce z ustawy koordynuje 
pe nomocnik do spraw osób niepe nospraw-
nych; do jego zada  nale y m.in. wspó praca
z organizacjami pozarz dowymi i fundacjami 
dzia aj cymi na rzecz osób niepe nospraw-
nych.

 art. 36 ust. 1 Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, 
spo ecznej i leczniczej mog  by  realizowane 
na zlecenie Pa stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe nosprawnych m.in. przez 
organizacje pozarz dowe. 
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 art. 43 ust. 1 W sk ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do 
spraw Osób Niepe nosprawnych wchodzi 15 
przedstawicieli organizacji pozarz dowych. 

 art. 51 ust. 3
pkt 9 

Do zada  zarz du PEFRON nale y wspó praca
z organizacjami pozarz dowymi. 

 art. 50 ust. 2
pkt 2 

W sk ad Rady Nadzorczej PEFRON wchodzi 
siedmiu przedstawicieli organizacji pozarz -
dowych. 

Ustawa z 30 sierpnia 1991 r.  
o zak adach opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 1991, Nr 91, poz. 408, 
z pó n. zm.)  

art. 8 ust. 1 Zak ad opieki zdrowotnej mo e by  utworzo-
ny m.in. przez Ko ció  lub zwi zek wyzna-
niowy, fundacj , zwi zek zawodowy, samo-
rz d zawodowy lub stowarzyszenie. 

 art. 35 ust. 1 Minister lub centralny organ administracji rz -
dowej, wojewoda, jednostka samorz du tery-
torialnego oraz samodzielny publiczny zak ad
opieki zdrowotnej mog  udziela  zamówienia 
na wiadczenia zdrowotne niepublicznemu 
zak adowi opieki zdrowotnej w zakresie zada
okre lonych w statucie tego zak adu.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomo ciami
(Dz.U. z 2004,  
Nr 261, poz. 2603  
i nr 281, poz. 2782) 

art. 59 ust. 1 
i 2 

Minister Skarbu Pa stwa mo e wyposa y
fundacj  lub dokona  darowizny nieruchomo-
ci z zasobu Skarbu Pa stwa na rzecz fundacji 

oraz organizacji po ytku publicznego, prowa-
dz cych dzia alno : charytatywn , opieku -
cz , kulturaln , lecznicz , o wiatow , nauko-
w , badawczo-rozwojow , wychowawcz ,
sportow  lub turystyczn  na jej cele statutowe. 
W przypadku niewykorzystania nieruchomo ci 
na cel, na który nieruchomo  zosta a daro-
wana, minister odwo uje darowizn .

 art. 59 ust. 5 Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Agencja 
Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa mog  (na warunkach okre lo-
nych w ust. 1 art. 59) wyposa y  fundacj  lub 
dokona  na jej rzecz albo na rzecz organizacji 
po ytku publicznego darowizny nieruchomo ci,
w stosunku do której wykonuj  prawa w a ci-
cielskie Skarbu Pa stwa, po uprzednim uzgod-
nieniu z ministrem w a ciwym do spraw Skarbu 
Pa stwa. W przypadku niewykorzystania nieru-
chomo ci na ten cel darowizn  odwo uje si .

 art. 68 Prawo do obni enia ceny sprzeda y nieru-
chomo ci – otrzymania bonifikaty maj :
• organizacje pozarz dowe prowadz ce dzia- 

alno  charytatywn , opieku cz , kultural-
n , lecznicz , o wiatow , naukow , badaw-
czo-rozwojow , wychowawcz , sportow
lub turystyczn  – na cele nie zwi zane  
z dzia alno ci  zarobkow ;

• organizacje po ytku publicznego – na cele 
prowadzonej dzia alno ci po ytku publicz-
nego.
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Ustawa z 7 wrze nia 1991 r.  
o systemie o wiaty  
(Dz.U. z 2004, Nr 256,  
poz. 2572, z pó n. zm.) 

art. 2a System o wiaty wspomagaj  stowarzyszenia  
i fundacje prowadz ce statutow  dzia alno
w zakresie o wiaty i wychowania (m.in. mog
zak ada  i prowadzi  szko y).

 art. 31 pkt 12 Kurator o wiaty, w imieniu wojewody, wspó -
dzia a z w a ciwymi organizacjami i innymi 
podmiotami w sprawach dotycz cych warun-
ków rozwoju dzieci i m odzie y.

 art. 82 ust. 1 Osoby prawne i fizyczne mog  zak ada
szko y i placówki niepubliczne. 

Ustawa z 18 stycznia 1996 r. 
o kulturze fizycznej 
(Dz.U. z 2001, Nr 81,  
poz. 889, z pó n. zm) 

art. 6 ust. 1 Podstawow  jednostk  organizacyjn  realizu-
j c  cele i zadania w zakresie kultury fizycznej 
jest klub sportowy, tworzony równie  w formie 
stowarzysze .

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2004, Nr 92,  
poz. 880, z pó n. zm.) 

art. 96 ust. 1
art. 97 ust. 1
art. 98 ust. 1
art. 99 ust. 1 

Cz onkami Pa stwowej Rady Ochrony Przyro-
dy, wojewódzkiej rady ochrony przyrody, rady 
naukowej parku narodowego, rady parku 
krajobrazowego lub rady zespo ów parków 
krajobrazowych s  m.in. przedstawiciele orga- 
nizacji ekologicznych. 

 art. 105 ust. 4 
pkt 4 

Do zada  dyrektora parku krajobrazowego 
nale y m.in. wspó dzia anie w zakresie ochro-
ny przyrody z jednostkami organizacyjnymi, 
osobami prawnymi i fizycznymi. 

 art. 107 ust. 2 
pkt 7 

Do zada  S u by Parku Krajobrazowego na- 
le y m.in. wspó praca z organizacjami ekolo-
gicznymi. 

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony rodowiska 
(Dz.U. z 2001, Nr 62,  
poz. 627, z pó n. zm.) 

art. 3 ust. 16 Organizacja ekologiczna jest to organizacja 
spo eczna, której celem jest ochrona rodowi-
ska. 

 art. 31 Ka dy ma prawo sk ada  uwagi i wnioski w po- 
st powaniu prowadzonym z udzia em spo- 
ecze stwa. 

 art. 33 ust. 1 Organizacje ekologiczne, zg aszaj c swój 
udzia  w takim post powaniu, uczestnicz
w nim na prawach strony. 

 art. 38  
ust. 1 i 3 

Organizacje ekologiczne mog  wspó dzia a
w dziedzinie ochrony rodowiska z organa- 
mi administracji. Organy administracji mog
udziela  pomocy organizacjom ekologicznym 
w ich dzia alno ci w dziedzinie ochrony 
rodowiska. 

 art. 39 Organizacje spo eczne mog  wyst powa  do 
w a ciwych organów administracji o zasto- 
sowanie rodków zmierzaj cych do zaprzesta-
nia reklamy lub innego rodzaju promocji 
towarów i us ug, je li te s  sprzeczne z zapi-
sami ustawy. 
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 art. 80 Organizacje spo eczne mog  wyst powa  do 
w a ciwych organów administracji o zastoso-
wanie rodków zmierzaj cych do zaprzestania 
reklamy lub innego rodzaju promocji towaru 
lub us ugi, je li reklama ta lub inny rodzaj 
promocji b dzie zawiera  tre ci propaguj -
cych model konsumpcji sprzeczny z zasadami 
ochrony rodowiska i zrównowa onego roz-
woju, a w szczególno ci wykorzystywa  obraz 
dzikiej przyrody do promowania produktów  
i us ug negatywnie wp ywaj cych na rodowi-
sko przyrodnicze. 

 art. 413 W sk ad rad nadzorczych wojewódzkich 
funduszy ochrony rodowiska oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony rodowiska wchodz
m.in. przedstawiciele pozarz dowych organi-
zacji ekologicznych, wybrani spo ród kandy-
datów zg oszonych przez organizacje dzia a-
j ce na terenie danego województwa; do za- 
da  Rady nale y m.in. ustalanie kryteriów 
wyboru przedsi wzi  finansowanych ze rod- 
ków funduszu, uchwalanie planów dzia alno-
ci funduszy wojewódzkich, ustalanie zasad 

udzielania i umarzania po yczek oraz udzie-
lania dotacji. 

Ustawa z 15 grudnia 2000 r.  
o ochronie konkurencji  
i konsumentów 
(Dz. U. z 2003,  
Nr 86, poz. 804,  
z pó n. zm.) 

art. 4 pkt 12 Organizacj  konsumenck  jest niezale na od 
przedsi biorców i ich zwi zków organizacja 
spo eczna, do której zada  statutowych nale y
ochrona interesów konsumentów. 

 art. 32 Organizacje konsumenckie i inne instytucje, 
do których zada  statutowych nale y ochro- 
na interesów konsumentów, wykonuj  za- 
dania w dziedzinie ochrony interesów konsu-
mentów. 

 art. 39 ust. 1 Organizacje konsumenckie reprezentuj  inte-
resy konsumentów wobec organów admini-
stracji rz dowej i samorz dowej oraz mog
uczestniczy  w realizacji rz dowej polityki 
konsumpcyjnej. 

 art. 40 Organy administracji rz dowej i samorz do-
wej s  zobowi zane do zasi gania opinii 
organizacji konsumenckich w sprawach doty-
cz cych kierunków dzia ania na rzecz ochro-
ny interesów konsumentów. 

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji
(Dz.U. z 2002, Nr 7,  
poz. 58, z pó n. zm.) 

art. 1 ust. 2 
pkt 3 

Wspó praca policji z organizacjami spo ecz-
nymi przy zapobieganiu pope niania prze-
st pstw i wykrocze  oraz zjawiskom krymino-
gennym/. 



Sprawozdanie z dzia ania 
Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie196

Akt prawny Paragraf Forma wspó pracy 

Rozporz dzenie Rady  
Ministrów z 13 sierpnia 1996 r. 
w sprawie szczegó owego trybu 
korzystania przez policjantów z 
pomocy instytucji pa stwowych, 
organów administracji rz dowej 
i samorz du terytorialnego, 
jednostek gospodarczych  
i organizacji spo ecznych oraz 
osób (Dz. U. z 1996, Nr 107, 
poz. 501)

 Rozporz dzenie reguluje szczegó owy tryb ko- 
rzystania przez policjantów z pomocy m.in. 
organizacji spo ecznych. 

Ustawa z 14 marca 1985 r.  
o Pa stwowej Inspekcji  
Sanitarnej
(Dz. U. z 1998, Nr 90,  
poz. 575, z pó n. zm. )  

art. 9 ust. 2 W racach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, 
b d cej organem doradczym i opiniodawczym 
G ównego Inspektora Sanitarnego, na zapro-
szenie ministra w a ciwego do spraw zdrowia 
uczestnicz  m.in. przedstawiciele zwi zków 
zawodowych i organizacji spo ecznych. 

Ustawa z 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks post powania  
administracyjnego 
(Dz. U. z 2000, Nr 98,  
poz. 1071, z pó n. zm.) 

art. 17 pkt 4 Ustalenie organów wy szego stopnia w sto-
sunku do organów organizacji spo ecznych  
w post powaniu administracyjnym. 

 art. 31 § 1 Umo liwienie organizacji spo ecznej, w spra-
wie dotycz cej innej osoby, wyst pienia  
z daniem wszcz cia post powania oraz 
dopuszczenia jej do udzia u w post powaniu, 
w przypadku gdy jest to uzasadnione celami 
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za 
tym interes spo eczny. 

 art. 31 § 5 Organizacja spo eczna, która nie uczestniczy 
w post powaniu na prawach strony, ma prawo 
za zgod  organu administracji przedstawi
temu organowi swój pogl d w sprawie, wyra-
ony w uchwale lub o wiadczeniu jej organu 

statutowego. 

 art. 221 § 1 Ka dy ma prawo sk adania petycji, skarg  
i wniosków m.in. do organizacji i instytucji 
spo ecznych w sprawach dotycz cych wyko-
nywania przez nie zada  publicznych. 

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks post powania  
karnego
(Dz. U. z 1997, Nr 89,  
poz. 555, z pó n. zm.) 

art. 90 § 1 
art. 91 

W post powaniu s dowym, do czasu rozpo-
cz cia przewodu s dowego, udzia  w post -
powaniu mo e zg osi  przedstawiciel organi-
zacji spo ecznej, je eli zachodzi potrzeba 
ochrony interesu spo ecznego lub wa nego
interesu indywidualnego, obj tego zadaniami 
statutowymi tej organizacji, w szczególno ci 
ochrony wolno ci i praw cz owieka; w przy-
padku dopuszczenia do udzia u w post powa-
niu s dowym przedstawiciela organizacji 
spo ecznej mo e on uczestniczy  w rozpra-
wie, wypowiada  si  i sk ada  o wiadczenia 
na pi mie. 
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Ustawa z 6 czerwca 1997 r.  
Kodeks karny wykonawczy 
(Dz. U. z 1997, Nr 90,  
poz. 557, z pó n. zm.) 

art. 38 § 1 

art. 39 § 1 

W wykonywaniu kar, rodków karnych zabez-
pieczaj cych i zapobiegawczych mog  wspó -
dzia a  stowarzyszenia, fundacje, organizacje 
oraz instytucje, których celem dzia ania jest 
realizacja zada  okre lonych w kkw, w kon-
troli spo ecznej nad wykonywaniem kar mog
tak e bra  udzia  Ko cio y i inne zwi zki 
wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.  

Ustawa z 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych 
osobach b d cych ofiarami 
represji wojennych  
i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002, Nr 42,  
poz. 371, z pó n. zm.) 

art. 23 ust. 1 

pkt 3 i 4 

Mo liwo  wspó pracy z partnerami spo ecz-
nymi m.in. przy rozszerzaniu bazy domów 
pomocy spo ecznej, zak adów leczniczych,  
a tak e utrzymaniu o rodków wczasowo-
rehabilitacyjnych przeznaczonych dla komba-
tantów i innych osób represjonowanych oraz 
upami tnianie i popularyzowanie historii walk 
o odrodzenie Polski i represji wojennych oraz 
okresu powojennego, w tym na dzia alno
dokumentacyjn  i wydawnicz .

Ustawa z 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000, Nr 80,  
poz. 904, z pó n. zm.) 

art. 114 Ustawa dopuszcza mo liwo  wspó pracy 
ministra w a ciwego do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego z organizacjami 
obywatelskimi odno nie do Funduszu Promo-
cji Twórczo ci; zgodnie z art. 114 minister,  
po zasi gni ciu opinii w a ciwych stowarzy-
sze  twórców, okre la w drodze rozporz dze-
nia szczegó owe zasady dokonywania wyp at
z funduszu oraz zasady przyznawania stypen-
diów i pomocy socjalnej; przepis ten nak ada
na ministra obowi zek konsultacji z przedsta-
wicielami w a ciwych organizacji pozarz do-
wych, w kontek cie przeznaczania rodków 
funduszu na wspomniane cele. 

Uchwa a Rady Nadzorczej 
Narodowego Funduszu Ochrony 
rodowiska  

i Gospodarki Wodnej
Nr 116/2004 z 15 listopada 
2004 r. oraz 
Uchwa a Rady Nadzorczej 
Narodowego Funduszu Ochrony 
rodowiska  

i Gospodarki Wodnej  
Nr 128/2004 z 21 grudnia  
2004 r. 

 Uchwa y okre laj  zasady udzielania i uma-
rzania po yczek, udzielania dotacji oraz 
dop at do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów i po yczek ze rodków Narodowego 
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, z których mog  skorzysta  tak e
organizacje pozarz dowe. 

Rozporz dzenie Ministra Pracy  
i Polityki Spo ecznej  
z dnia 13 stycznia 1999 r.  
w sprawie zlecania przez  
Pa stwowy Fundusz  
Rehabilitacji Osób  
Niepe nosprawnych  
organizacjom pozarz dowym 
oraz jednostkom samorz du

ca e Rozporz dzenie reguluje rodzaje zada  z za- 
kresu rehabilitacji, spo ecznej i leczniczej, 
które mog  by  zlecane organizacjom poza-
rz dowym, ogólne warunki i tryby zlecania 
zada , zasady ustalania i rozliczania dotacji 
przekazanych na realizacj  tych zada  ze 
rodków PFRON, a tak e tryb dokonywania 

ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli 
realizacji zleconych zada .
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Akt prawny Paragraf Forma wspó pracy 

terytorialnego zada
z zakresu rehabilitacji  
zawodowej, spo ecznej  
i leczniczej 
(Dz. U. z 1999, Nr 7,  
poz. 58) 

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. 
o przej ciu przez pa stwo
dóbr martwej r ki, por czeniu 
proboszczom posiadania  
gospodarstw rolnych  
i utworzeniu Funduszu  
Ko cielnego
(Dz. U. z 1950, Nr 9,  
poz. 87, z pó n. zm.) 

art. 8 Utworzenie Funduszu Ko cielnego 

Uchwa a nr 148 Rady  
Ministrów z 7 listopada 1991 r.  
w sprawie statutu Funduszu 
Ko cielnego 
(M.P. z 1991, Nr 39,  
poz. 279) 

§ 1 rodki Funduszu mog  by  przeznaczone na 
wspomaganie ko cielnej dzia alno ci charyta-
tywnej, o wiatowo-wychowawczej, konserwa-
cj  i remonty obiektów sakralnych i ko ciel-
nych o warto ci zabytkowej. 

Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. 
o przeciwdzia aniu narkomanii 
(Dz. U. z 2003, Nr 24, poz. 198, 
z pó n. zm.) 

art. 3a Krajowe Biuro Przeciwdzia ania Narkomanii 
wspiera dzia ania ogólnokrajowych i lokal-
nych organizacji, w tym stowarzysze , funda-
cji, zwi zków wyznaniowych, Ko cio ów oraz 
innych inicjatyw spo ecznych. 

Zarz dzenie Ministra Zdrowia  
z 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie Krajowego  
Centrum do spraw AIDS
(Dz. Urz. MZ. z 2003, Nr 7,  
poz. 57, z pó n. zm.) 

§ 6 Do zada  Krajowego Centrum do spraw AIDS 
nale y m.in. udzielanie fachowej pomocy 
podmiotom realizuj cym zadania w zakresie 
zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS oraz 
wspó praca z organizacjami krajowymi zajmu-
j cymi si  zapobieganiem i zwalczaniem 
HIV/AIDS.

Ustawa z 26 pa dziernika  
1982 r. o wychowaniu  
w trze wo ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002, Nr 147,  
poz. 1231, pó n. zm.) 

art. 3 Jednym z zada  Pa stwowej Agencji Rozwi -
zywania Problemów Alkoholizmu jest udzie-
lanie merytorycznej pomocy samorz dom, 
instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fi-
zycznym, realizuj cym zadania zwi zane  
z profilaktyk  i rozwi zywaniem problemów 
alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie 
realizacji tych zada .

Ustawa z 29 grudnia 1993 r. 
o utworzeniu Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa
(Dz. U. z 2005, Nr 31,  
poz. 264) 

art. 3 ust. 1 
pkt 6 

Agencja prowadzi dzia alno  polegaj c  na 
wspieraniu przedsi wzi  w zakresie podno-
szenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 
mieszka ców wsi w obszarach gmin wiej- 
skich i miejsko-wiejskich, doradztwa rolni- 
czego i informacji rolniczej oraz wdra ania  
i upowszechniania rachunkowo ci w gospo-
darstwach rolnych, realizowanych m.in. przez 
organizacje pozarz dowe. 
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Akt prawny Paragraf Forma wspó pracy 

 art. 6 ust. 3 Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa 
Agencji jest Rada Agencji. Rada sk ada si  z 15 
cz onków, z których 5 jest przedstawicielami 
Ministrów w a ciwego do spraw rozwoju wsi, 
finansów publicznych, rodowiska, pracy oraz 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego; pozo-
stali cz onkowie s  przedstawicielami zwi z-
ków zawodowych, organizacji spo eczno-
zawodowych rolników, rolniczych zwi zków 
spó dzielczych o zasi gu krajowym oraz 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
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2.  Wykaz publikacji wydanych w serii  
„Biblioteka Po ytku Publicznego” 

Izdebski H., Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Ko-
mentarz, Warszawa 2003. 

Nadzór organizacji po ytku publicznego po wej ciu w ycie ustawy o dzia al-
no ci po ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003. 

Pietrzak M., Informacje i wyja nienia dotycz ce wpisywania do Krajowego 
Rejestru S dowego osób prawnych i jednostek organizacyjnych ko -
cio ów i zwi zków wyznaniowych, których cele statutowe obejmuj
prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego na podstawie ustawy  
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003.  

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawa 
przepisy wprowadzaj ce ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie, Warszawa 2003 (wersje polska, angielska, francuska, 
rosyjska).

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w pytaniach  
i odpowiedziach, Warszawa 2003. 

Wolontariat w polskim systemie prawnym po wej ciu w ycie ustawy o dzia- 
alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003. 
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3.  Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 stycznia 2005 r.  
w sprawie upowszechniania przez nadawców informacji, dotycz cych 
dzia alno ci organizacji po ytku publicznego 

STANOWISKO 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

z 18 stycznia  2005 roku 
w sprawie upowszechniania przez nadawców informacji, dotycz cych dzia al-

no ci organizacji 
po ytku publicznego 

Przepisy obowi zuj ce od 1 stycznia 2004 roku pozwalaj  podatnikom 
na przekazywanie 1% nale nego podatku na rzecz wybranej organizacji po yt-
ku publicznego. Rozwi zanie to, odwo uj ce si  do wiadomej decyzji ka dego 
obywatela – p atnika podatku od osób fizycznych – stanowi jedn  z wa nych
form finansowania dzia alno ci s u cej dobru wspólnemu, a jednocze nie
sprzyja szerokiemu zaanga owaniu w tak  dzia alno .

Informowanie o tej mo liwo ci, nowej w polskim systemie prawnym,  
stanowi wa ny element edukacji obywatelskiej, której upowszechnianie jest 
ustawowym obowi zkiem radiofonii i telewizji. 

Przypominaj c o tym obowi zku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 
• zwraca si  do wszystkich nadawców o upowszechnianie informacji doty-

cz cych dzia alno ci organizacji po ytku publicznego. W okresie sporz -

dzania zezna  podatkowych wa ne jest zw aszcza informowanie  

o mo liwo ci przekazywania na rzecz tych organizacji cz ci nale nego 

podatku, 

• zwraca si  do jednostek publicznej radiofonii i telewizji, by wykonuj c

zobowi zania, w szczególno ci wynikaj ce z przepisów art. 23 a ust. 1 i 2 

ustawy o radiofonii i telewizji uwzgl dni y w programach audycje infor- 

muj ce o dzia alno ci organizacji po ytku publicznego, w tym o zasadach 

finansowania dzia a  tych organizacji z odpisu podatku i sposobie przeka-

zywania dla tych organizacji pieni dzy z odpisu podatkowego. 

Jednocze nie, przypominaj c o szczególnych zobowi zaniach mediów 
publicznych w dziedzinie kszta towania postaw obywatelskich, KRRiT zwraca 
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si  do Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz spó ek radiofonii regio-
nalnej o szerokie informowanie, a tak e okazywanie wsparcia dla ró nych form 
mecenatu i wszelkich inicjatyw wspieraj cych dzia alno  charytatywn , edu-
kacyjn  i kulturaln .

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, e ustawa o radiofonii  
i telewizji wprowadza ograniczenia dotycz ce jedynie audycji sponsorowa-
nych. Nadawca – samodzielnie kszta tuj c program – mo e bez ogranicze
uwzgl dnia  informacje dotycz ce osób i instytucji, które inicjuj , organizuj ,
sponsoruj  lub w inny sposób finansuj  wydarzenia artystyczne, akcje eduka-
cyjne, charytatywne itp. Zw aszcza w przypadku wydarze  o du ym znaczeniu 
spo ecznym, pe na informacja, zgodnie z ustawowym obowi zkiem rzetelnego 
ukazywania wydarze  i zjawisk, powinna obejmowa  równie  wskazanie spo-
sobu i róde  finansowania tych wydarze .

Przewodnicz ca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Danuta Waniek 

Ministerstwo Polityki Spo ecznej 
Departament Po ytku Publicznego 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

tel. (+48 22) 661 11 46 
e-mail: pozytek@mps.gov.pl

www.pozytek.gov.pl


