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Zasady współpracy organizacji pozarządowych 
z samorządami terytorialnymi

W każdym demokratycznym państwie szczególną rolę w rozwiązywaniu 
problemów społecznych i gospodarczych oraz zaspokajaniu potrzeb obywateli 
pełnią podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dlatego też 
niezbędny jest systematyczny rozwój obszarów i zasad współpracy tych pod
miotów z administracją publiczną. Najważniejsze zasady współpracy to:

-  zasada pomocniczości1,
-  zasada suwerenności stron,
-  zasada partnerstwa,
-  zasada efektywności,
-  zasada uczciwej konkurencyjności,
-  zasada jawności.
Zasady te reguluje przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontaria
cie2. Określa ona sfery i formy współpracy, tryb zlecania realizacji zadań 
publicznych oraz przyznawania środków finansowych na realizację tych za

1 Pom ocniczość (subsydiarność) -  pojęcie wywodzące się z doktryny społecznej Kościoła 
katolickiego, zakładające, że wspólnoty wyższego rzędu (np. władze państwowe) nie powinny 
zastępować wspólnot niższego szczebla (np. organizacji społecznych) w działaniach, które samo
organizujący się obywatele mogą realizować samodzielnie dla dobra swojej wspólnoty. Oprócz 
zasady niekonkurowania przez państwo z inicjatywami obywatelskimi, pomocniczość władz 
publicznych winna wyrażać się także wieloraką pomocą administracji publicznej wobec organi
zacji działających na rzecz dobra publicznego. W praktyce zasada pomocniczości oznacza zarów
no przekazywanie przez państwo organizacjom non-profit środków publicznych na realizację 
zadań społecznych, jak i ich udział w kształtowaniu, konsultowaniu i ocenie realizacji polityki 
społecznej. Organizacje pozarządowe stanowią „tkankę łączną” systemu demokratycznego. Te 
interesujące spostrzeżenia zawarto w pracy D. Siegiella i J. Yauccy, Odrodzenie społeczeństwa 
obywatelskiego. Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej 
a rola pomocy zachodniej, Fundacja Braci Rockefellerów, 1992, s. 43.

2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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dań. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, organy administracji publicznej prowadzą 
działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą, odpowiednio do terytorialne
go zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku pu- 
blicznego3 w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Jednocześnie 
ustawodawca w art. 5 ust. 3 określa obowiązek opracowywania przez jednostki 
samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami po
zarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 
Władze lokalne i sektor organizacji pozarządowych są niemalże rówieśnika
mi. Łączy je rok 1990, kiedy to rozpoczęto reformę struktur władz lokalnych, 
wprowadzając ustawę o samorządzie terytorialnym, a obywatele zakładali 
setki stowarzyszeń i fundacji.

System organizacji zarządzania terytorialnego przesądza o tym, czy oby
watel w sprawach określonej wspólnoty decyduje, czy zaledwie się wypowia
da. Z istoty tego rozróżnienia wypływa zasada subsydiarności (pomocniczo
ści). Zakłada ona, że wszystkie sprawy publiczne winny być przesądzane 
i załatwiane jak najbliżej obywatela i organizacji pozarządowych. Powinny 
się one odbywać również na poziomie, który pozwala ogarnąć ich złożoność 
i wzajemne relacje. Oznacza to jak najdalej posuniętą decentralizację władzy, 
czyli przesunięcie decyzji w sprawach zarządzania terytorialnego na najniż
szy możliwy szczebel, na którym dana sprawa może być skutecznie zrealizo
wana oraz kontrolowana4. Ograniczeniem decentralizacji jest niemożliwość 
zarządzania określoną dziedziną na poziomie mniejszej jednostki terytorial
nej, co wiąże się z relacją pomiędzy wielkością jednostki a jej zadaniami.

Pomocniczość nie zaprzecza więc istnieniu wielu poziomów zarządzania, 
a jedynie ogranicza kompetencje i zadania każdego z nich do sfer związanych 
z zadaniami jednostki terytorialnej o określonej wielkości. Decentralizacja 
skutkuje efektami rozwoju procesu zarządzania. Jej sens najlepiej ujawnia 
się w sytuacji pojawienia się błędu. W warunkach decentralizacji błędne 
rozwiązania mają mniejszy zasięg, a mechanizmy regulacyjne pozwalają na 
szybką i skuteczną korektę5. Warto tutaj zauważyć, że organizacje pozarzą
dowe stają się elementem procesu partycypacji i w ten sposób oddziałują na 
jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj o włączenie mieszkańców 
w proces podejmowania decyzji o sprawach lokalnych, poprzez np. wniosko

3 Działalnością pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku pu
blicznego i wolontariacie, jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

4 Por: A. Noworól, Podstawy zarządzania w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Ad
ministracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2003.

5 Por: analizę stabilizujących efektów decentralizacji dokonaną w: J. Zieziula, W. Puzyna, 
Creating Democratic Institutions in the Post-Totalitarian State; Based on the Polish Example, 
[w:] Z. Sević, G. Wright (red.), Transition in Central and Eastern Europe, YASF Student Cultu
ral Centre, Belgrade 1998.
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wanie o podjęcie określonych działań na rzecz członków organizacji pozarzą
dowych. Ponadto zgodnie art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, „organy administracji publicznej prowadzą działalność w sfe
rze zadań publicznych [...] we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
[...], prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów 
administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpo
wiadającym zadaniom tych organów”.

Współpraca organizacji pozarządowych z organami administracji publicz
nej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, może przybierać kilka postaci. Do najważ
niejszych można zaliczyć:

a) zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu spójności działań;

c) odbywanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi na tem at pro
jektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statuto
wych tych organizacji;

d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatyw
nym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawi
cieli właściwych organów administracji publicznej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek  
uchwalenia rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 
Zlecanie realizacji zadań publicznych może przybierać dwojaką postać:

1)powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dota
cji na finansowanie ich realizacji;

2)wspierania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wraz 
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe przez 
jednostki samorządu terytorialnego odbywa się po przeprowadzeniu otwarte
go konkursu ofert. Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadań następu
je na zasadach i w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym6 .

Warto przy tym zaznaczyć, że zasady współpracy organizacji pozarządo
wych z samorządami lokalnymi regulują trzy ustawy określające zakres, tryb 
i funkcjonowanie jednostek samorządów terytorialnych na trzech szczeblach 
zarządzania. Artykuł 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
dzie gminnym7 reguluje realizację zadań własnych gminy poprzez współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, które mają swoje siedziby na terenie danej

6 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 19, 
poz. 100).

7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.).
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gminy. Artykuł 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy o samorządzie powiatowym8 wskazu
je, że powiat wykonuje określone w ustawie zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Ustawa o samorządzie województwa9 wskazuje w art. 14 zadania o charakte
rze wojewódzkim, m.in. w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej i medycznej.

Procedura powierzania i dofinansowania zadań określona w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie jest jednym trybem, 
w ramach jakiego organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać środki finanso
we z budżetu samorządu na swoją działalność. W samorządach lokalnych 
skupiają się zadania zarówno gminy, jak i powiatu, nie wszystkie tryby będą 
miały zatem zastosowanie w samodzielnych gminach czy powiatach. Trybów 
opisano aż pięć. Jest to niewątpliwie błąd legislacyjny powodujący spory 
nieład zamiast oczekiwanego uporządkowania, na jakie liczył sektor pozarzą
dowy. Zadziwiające jest to, że tryb finansowania zadań organizacji pozarzą
dowych opisany w ustawie o pomocy społecznej10 niemal nie różni się od tego 
opisanego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest 
podobny, ale nie tożsamy.

Pozostałe możliwości pozyskiwania środków finansowych określone są 
ponadto w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych11, ustawie o ochronie środowiska12, ustawie o wy
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi13 oraz rozporządze
niu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad 
sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-praw- 
nym14. Odkrycie takiej ilości ścieżek po samorządowe pieniądze dla niektó
rych organizacji pozarządowych było sporym zaskoczeniem. Autor niniejszej 
publikacji jest zwolennikiem wymienienia w zasadach współpracy wszyst
kich trybów, aby organizacje pozarządowe miały o nich pełną wiedzę i by nie 
było tak, że bardziej obrotna organizacja pozarządowa pozyskuje pieniądze 
poprzez tajemnicze kontakty.

8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.).

9 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142 
poz. 1590 z późn. zm.).

10 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 
z późn. zm.).

11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie
niu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123. poz. 776 z późn. zm.).

12 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25 
poz. 150 z późn. zm.).

13 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., nr 70 poz. 473 z późn. zm.).

14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno
prawnym  (Dz.U. nr 125 poz. 867 z późn. zm.).



Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi 187

Zarówno samorząd lokalny, jak i organizacje pozarządowe -  choć w opar
ciu o różne podstawy prawne -  są reprezentantami lokalnych społeczności, 
dążą do wspólnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb społecznych, służe
nie ludziom. Zrozumienie tego oczywistego faktu nie jest wcale powszechne, 
a to przecież fundament współdziałania w ramach wspólnej misji, jaką jest 
dobro społeczności lokalnej. Wiele problemów, które polskie samorządy mu
szą rozwiązać w najbliższej przyszłości, stanowi wyzwanie nierzadko prze
kraczające ich możliwości budżetowe, organizacyjne i kadrowe. Dotyczy to 
szczególnie gmin i powiatów obciążonych takimi zadaniami, jak: organizacja 
pomocy społecznej, walka z bezdomnością, ochrona zdrowia mieszkańców czy 
kwestia racjonalnego zagospodarowania odpadów. Sprostanie tak poważnym 
obowiązkom wymaga nawiązania stałej współpracy z organizacjami pozarzą
dowymi zrzeszającymi członków społeczności lokalnych15.

Ponadto w każdej społeczności pojawiają się czasami takie potrzeby 
i oczekiwania społeczne, których aparat administracji lokalnej nie jest 
w stanie (m.in. z powodów biurokratycznych i finansowych) w odpowiednim 
stopniu zaspokoić. Taka sytuacja stwarza szansę do podejmowania przez 
organizacje pozarządowe zadań dotyczących m.in. działalności pomocowej dla 
ubogich, bezdomnych czy uzależnionych. Aby tego typu cele i zadania właści
wie realizować, niezbędna jest pomoc samorządu w ich sfinansowaniu. Oczy
wiście dopływ publicznych pieniędzy do organizacji pozarządowych zajmują
cych się w sposób efektywny poszczególnymi problemami życia lokalnego 
(dotyczy to szczególnie projektów i programów długoterminowych) powinien 
być poddany ścisłej kontroli społecznej. Równocześnie trzeba podkreślić, iż 
dotacje z budżetów gminnych nie mogą zależeć wyłącznie od sympatii poli
tycznych lokalnych decydentów. Dopiero wtedy zaistnieje możliwość stabilne
go rozwoju trzeciego sektora realizującego różnorodne typy działalności 
w sferze publicznej.

Zaskakuje fakt, jak wiele organizacji powstało spontanicznie, tj. z inicja
tywy samych mieszkańców na terenie całego kraju. Szacuje się, iż jest ich 
obecnie około 30 tysięcy. To bardzo optymistyczne, szczególnie, gdy weźmie 
się pod uwagę wyniki sondaży ilustrujące negatywny stosunek Polaków do 
klasy rządzącej. Oznacza to, iż mimo braku zaufania do polityków i pewnego 
rozczarowania wobec życia publicznego, funkcjonuje w Polsce armia ludzi 
gotowych poświęcać swój czas i wiedzę na rzecz ogółu. Przecież w nieomal 
każdej gminie istnieje jedna lub kilka, a w większych gminach nawet kilka
dziesiąt organizacji pozarządowych, które mogą stać się partnerem w wielu 
projektach i inicjatywach realizowanych przez samorząd lokalny. Oczywiście, 
to czy ten potencjał zostanie właściwie wykorzystany, w dużym stopniu zale

15 M. Guć, O współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, 
Urząd Marszałkowski, Gdynia 2007, s. 23-42.
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ży od wzajemnych stosunków łączących władze lokalne z mieszkańcami. 
Otwartość informacyjna zarządów, ich kompetencje z zakresu komunikacji 
społecznej lub chociażby umiejętność korzystania z fachowej pomocy w tej 
dziedzinie mają istotny wpływ na jakość wzajemnych relacji. Liczba udanych 
projektów realizowanych na szczeblu lokalnym z udziałem obywateli jest naj
lepszym dowodem na to, iż taka postawa decydentów naprawdę się opłaca.

Kontakty organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i ad
ministracją terenową układają się w bardzo różny sposób. W jakimś sensie 
jest to wypadkowa wielu czynników społecznych i politycznych. Dużą rolę 
odgrywa w tym przypadku sam przedmiot działalności oraz poziom i jakość 
aktywności danej organizacji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z grupami 
bardzo radykalnymi w sensie ideologicznym (np. prawicowa Liga Republi
kańska czy ekologowie z organizacji Ziemia Przede Wszystkim), wówczas
0 wzajemnych stosunkach przesądzają głównie konsekwencje działań podej
mowanych przez członków tego typu grup i stowarzyszeń. Przeprowadzanie 
akcji na granicy prawa czy wręcz sprzecznych z prawem wywołuje z reguły 
niechęć środowiska lokalnego lub przynajmniej brak akceptacji ze strony 
władz lokalnych. Nawiązanie kontaktów w takich przypadkach bywa trudne
1 zależy w dużym stopniu od gotowości do kompromisu z obu stron16.

Jednakże jednoznaczne odrzucenie współpracy z takimi organizacjami 
potencjalnie oznacza dalszą radykalizację ich programu. W praktyce grozi to 
ich wyjściem ze struktur społeczeństwa obywatelskiego i u tra tą  możliwości 
sprawowania kontroli społecznej nad ich działaniami. W przypadku, gdy 
program i typ działalności mają charakter konstruktywny, wtedy nawet ra 
dykalne poglądy mogą zyskać uznanie społeczne i poparcie samorządu. Do
brym tego przykładem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sala
m andra”, którego członkowie z całą konsekwencją realizują skądinąd 
radykalne cele i zadania z zakresu ochrony środowiska (np. akcja na rzecz 
ochrony siedlisk nietoperzy na terenie poniemieckich bunkrów w Poznaniu, 
ochrona niektórych gatunków ptaków zakładających gniazda w ścianach blo
ków osiedli wielkomiejskich). Dużą szansą dla samorządów jest nawiązanie 
współpracy z różnorodnymi formami porozumień integracyjnych, w których 
uczestniczą organizacje pozarządowe. Forum Fundacji Polskich czy Forum 
Inicjatyw Pozarządowych (organizowane na szczeblu regionalnym i ogólno
krajowym) zrzeszają różnorodne podmioty obywatelskie należące do tzw. sek
tora trzeciego. Tego typu formy zrzeszeniowe są z reguły pomostem łączącym 
elity rządzące z uczestnikami ruchów społecznych. Wykorzystanie tego typu 
pośrednictwa ułatwia zawarcie porozumień i wypracowanie kompromisów 
programowych.

16 Por. M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
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Ustalenie listy podmiotów zainteresowanych w ten czy inny sposób 
współpracą z samorządem przy realizacji konkretnych projektów gospodar
czych lub społecznych wymaga sporządzenia czegoś na kształt mapy społecz
nej gminy czy powiatu. Rozpoznanie podmiotów działających na terenie da
nej społeczności lokalnej nie powinno sprawiać większych trudności. 
Wystarczy np. nawiązać kontakt z funkcjonującymi w gminie placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi lub parafiami oraz dokonać przeglądu zareje
strowanych formalnie na danym terenie grup i stowarzyszeń pozarządowych. 
W zależności od zakładanych przez samorząd celów -  dostarczenie informacji 
na jakiś temat, zebranie opinii określonych środowisk lub zaangażowanie 
wybranych grup społecznych we wspólną działalność -  należy wykorzystać 
odmienne formy kontaktów i technik komunikacyjnych.

Stosunkowo prostym zadaniem jest poinformowanie części opinii publicz
nej o pewnych faktach lub decyzjach -  wystarczy wówczas skorzystać 
z pośrednictwa środków masowego przekazu. Natomiast gdy władzom zależy 
na zebraniu opinii np. ekologów, działaczy sportowych itp., wtedy lepiej za
stosować jakąś formę konsultacji społecznej (zebranie z udziałem zaintereso
wanych stron, dyskusja z wybranymi liderami czy po prostu nawiązanie 
kontaktu za pośrednictwem internetu). Potencjalnie najtrudniejszym zada
niem jest aktywizacja celowo wybranych grup i środowisk lokalnych do udzia
łu w zaplanowanym przedsięwzięciu lub programie lokalnym. W tym przypad
ku należy przede wszystkim przełamać izolację informacyjną samorządu 
i powiadomić społeczność o planowanych działaniach (listy, ogłoszenia i arty
kuły prasowe, wywiady w lokalnych mediach)17. W dalszej kolejności trzeba 
nawiązać kontakt bezpośredni w formie odpowiadającej celom projektodaw
ców. Może to być organizacja seminarium tematycznego, zwołanie spotkania 
w siedzibie władz lokalnych, utworzenie komitetu doradczego funkcjonującego 
przy zarządzie gminy czy wreszcie uruchomienie lokalnych grup zadaniowych.

Wiele nieporozumień pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych 
a samorządem lokalnym, szczególnie w pierwszych latach współdziałania, 
wynikało z nieznajomości zasad funkcjonowania obu stron18. Do dnia dzisiej
szego jest zresztą wiele różnic. Samorząd charakteryzuje bowiem jedno źró
dło finansowania, procedury postępowania wynikające z przepisów prawa, 
mała elastyczność stosowanych metod i dokonywania zmian. W odróżnieniu 
od samorządu sektor pozarządowy cechuje: niezależność poszczególnych or
ganizacji, uproszczona, niezhierarchizowana struktura, aktywność wynikają
ca bezpośrednio z potrzeb ludzi, brak skrępowania procedurami i przepisami, 
duża elastyczność działania19.

17 Por. B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym 
i prywatnym , Fundacja „Współczesne Zarządzanie”, Białystok 2004.

18 Z. Wejcman, Elementarne dylematy współpracy, „Roczniak” 1997, nr 3, s. 16.
19 Ibidem, s. 17
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Choć oba podmioty wywodzą się ze społeczności lokalnej, to samorząd 
i jego władze tworzone są z mocy prawa, natomiast organizacje pozarządowe 
powstają dobrowolnie w odpowiedzi na niezaspokojone problemy społeczne, 
które starają się rozwiązywać lub łagodzić. Pełnią m.in. funkcje uzupełniają
ce, np. uzupełniają działalność instytucji pomocy społecznej, zagospodarowu
jąc te obszary, których z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest 
w stanie zagospodarować powołana do tego celu instytucja.

Samorząd jest zobligowany ustawowo do zaspokajania niezbędnych po
trzeb życiowych mieszkańców i ich rodzin oraz umożliwienia im bytowania 
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z ustawą pomoc 
społeczna powinna, w miarę możliwości, prowadzić do ich życiowego usamo
dzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Władze lokalne dysponują środ
kami do realizacji tych zadań, choć nie wystarczającymi do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb20. Inna jest sytuacja organizacji pozarządowych, które 
nie mają zagwarantowanego finansowania, lecz mogą ubiegać się o środki 
z różnych źródeł, często niedostępnych dla samorządu.

Różnice występujące pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządo
wymi stanowią dodatkowy argument na rzecz współpracy. Dają możliwość 
zaspokajania potrzeb społecznych, których każdy z partnerów nie byłby 
w stanie realizować osobno. Tam, gdzie samorząd nie może podjąć określo
nych działań, bo jest ograniczony brakiem środków finansowych lub przepi
sami prawa, może to zrobić nieskrępowana procedurami organizacja poza
rządowa. Tam z kolei, gdzie organizacja nie jest w stanie podjąć działania, bo 
brak jej na to stosownych środków, może ją  zastąpić samorząd. Różnice 
w możliwościach działania stanowią siłę współpracy, w której obaj partnerzy 
mogą uzupełniać się wzajemnie, pomnażając efekty21. Współpraca pomiędzy 
samorządem a organizacjami pozarządowymi rozwijała się początkowo 
w sposób naturalny. Problemy społeczności lokalnej, z którymi nie mógł sobie 
dać rady samorząd, rozwiązywały organizacje pozarządowe. Współdziałanie 
to, umownie nazwane „współpracą sektorową”22, rozwija się nadal i przynosi 
efekty w postaci organizowania kolonii dla dzieci, zapobiegania i walki 
z uzależnieniami, przygotowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych jakikolwiek kontakt lub 
wsparcie otrzymywane ze strony administracji publicznej uważali za współ
pracę. Taka forma działalności obarczona była jednak brakiem jasności stoso
wanych kryteriów współdziałania, a podstawową przeszkodą w dalszym roz
woju partnerstwa był brak wiedzy i doświadczeń w zakresie konkretnych

20 Por. M. Guć, op. cit., s. 14-17.
21 T. Shimanek, Wyzwania współdziałania, „Roczniak” 1999, nr 3, s. 61.
22 Por. T. Schimanek, Organizacje pozarządowe w Polsce, Organizacje pozarządowe part

nerem samorządu terytorialnego -  teoria i praktyka, „Materiały Szkoleniowe” z. 22, Warszawa 
2001, s. 26.
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zasad, mechanizmów i procedur współpracy23. Niezbędny okazał się zatem 
rozwój instytucji, które wypełniły lukę merytoryczną, wsparły wysiłki samo
rządów i organizacji w pracy dla dobra mieszkańców swoich społeczności.

Do nowych inicjatyw podjętych przez Regionalne Ośrodki Wsparcia 
(ROW) należy zaliczyć utworzenie przez warszawski ROW pierwszego 
w Polsce Centrum Wolontariatu, a dzięki ROW w Olsztynie powstało Cen
trum  Interwencji Kryzysowej. Ponadto na terenie województw ROW-y zorga
nizowały szereg wyjazdowych spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Dzięki 
ogólnokrajowej akcji nawiązywania lub rozwijania współpracy organizacji 
pozarządowych z administracją publiczną wiele organizacji otrzymało lokale, 
wsparcie finansowe, pomoc techniczną i merytoryczną. Prowadzenie przez 
ROW-y tak rozległej działalności byłoby niemożliwe bez zrozumienia i wspar
cia ze strony Wojewódzkich Zespołów Pomocy Społecznej, wojewodów i samo
rządów lokalnych.

Do profesjonalizacji organizacji pozarządowych i rozwoju umiejętności 
nawiązywania współpracy z samorządem przyczyniła się Academy for Educa
tional Development, realizująca w Polsce Projekt Sieci Demokratycznej. 
Głównym celem projektu było wspieranie organizacji pozarządowych, szcze
gólnie tych nastawionych na współpracę z samorządem lokalnym24. Projekt 
Sieci Demokratycznej „Dem Net” był finansowany przez rząd Stanów Zjedno
czonych za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodo
wego (USAID). Prowadzenie poradnictwa i szkoleń powierzono polskim orga
nizacjom pozarządowym wybranym w otwartym przetargu. W sierpniu 1995 r. 
przy Regionalnym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdań
sku powstał Punkt Poradniczo-Informacyjny dla organizacji zainteresowa
nych udziałem w realizacji Projektu Sieci Demokratycznej25, który w 2006 r. 
został również powołany w Olsztynie. Uczestnicy projektu „Dem Net” otrzy
mywali wsparcie finansowe na realizację zadań, a także pomoc w tworzeniu 
niezbędnej infrastruktury i potrzebnego zaplecza. Zapewniono im warunki 
do nauki samoorganizowania się, zdobywania samodzielności finansowej, 
rozwijania samodzielnego funkcjonowania. W ramach projektu przeszkolo
nych zostało i skorzystało z konsultacji, doradztwa i informacji prawie 3 tys. 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Programem „Part
nerstwo Lokalne” objęto 15 gmin z terenu całego kraju. Wszystkie te gminy 
przystąpiły do opracowywania programów współpracy pomiędzy samorządem 
a organizacjami pozarządowymi. Samorządy zatrudniły pełnomocników ds. 
organizacji pozarządowych, których miejsce w strukturach urzędów zostało

23 D. Dutkiewicz, T. Schimanek (red.), Poradnik dla samorządów terytorialnych i organi
zacji pozarządowych. Zasady, programy i formy współpracy organizacji pozarządowych, Stowa
rzyszenie Rozwoju Filantropii, Warszawa 1998, s. 129.

24 Ibidem, s. 129.
25 E. Danilewicz, Projekt Sieci Demokratycznej, „Partner” 2002, nr 9, s. 18.
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tak określone, aby kontakt z przedstawicielami danego samorządu odbywał 
się bezpośrednio, bez udziału pośredników. Do najogólniej sformułowanych 
zadań pełnomocnika należy reprezentowanie władz samorządowych w spra
wach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza 
w zakresie bieżących kontaktów oraz koordynacji współdziałania samorządu 
z tymi organizacjami26. W praktyce oznacza to szereg różnych działań, np. 
pomoc w kontaktach z poszczególnymi wydziałami urzędów, przekazywanie 
informacji, dokonywanie wstępnych ustaleń dotyczących przekazywania or
ganizacjom lokali i udzielania innych form pomocy, opiniowanie wniosków 
o finansowanie zgłaszanych projektów, organizowanie corocznych konferencji 
sprawozdawczych.

Pierwsze programy współpracy w województwie warmińsko-mazurskim 
-  uchwały władz samorządowych określające zasady i formy współpracy samo
rządu i organizacji pozarządowych -  powstały w latach 1995-1996 w Elblągu. 
Opracowanie programów współpracy zostało poprzedzone spotkaniami plenar
nymi organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu i Miejskich Ośrod
ków Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkań mogli wyrażać swoje opinie, bezpo
średnio reagować na pojawiające się propozycje dotyczące kształtu programu. 
Wypracowanie szczegółowych rozwiązań należało do zadań Zespołu Konsulta
cyjnego złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych i wybranych 
w demokratycznych wyborach przedstawicieli władz samorządowych27.

Programy współpracy dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych 
działających na rzecz mieszkańców danej społeczności oraz wszystkich obsza
rów współpracy. Uchwalone zasady nie są aktem jednorazowym, ale stano
wią długofalową strategię współdziałania samorządu i organizacji pozarządo
wych. W programach współpracy systemowo uregulowano zasady ubiegania 
się przez organizacje pozarządowe o wsparcie finansowe z budżetów lokal
nych, przeznaczone na realizację projektowanych przedsięwzięć. Zgodnie 
z tym środki finansowe muszą być zabezpieczone w budżecie samorządu na 
dany rok. Najczęściej są one lokowane w pozycjach budżetowych odpowiada
jących określonym zadaniom własnym (np. pomoc społeczna, oświata) lub 
wyodrębnione w postaci rezerwy celowej28. Zwykle w programach współpra
cy na określenie dotacji używa się słowa „grant”, które zadomowiło się dzięki 
działającym w Polsce zagranicznym programom pomocowym, choć -  jak 
twierdzą znawcy przedmiotu -  grant nie ma żadnego wyodrębnionego statusu 
w polskim prawodawstwie29, tzn. w polskim prawie termin taki nie istnieje. 
To praktyka działania, m.in. właśnie dzięki takim programom współpracy,

26 Por. M. Guć, op. cit., s. 97.
27 Por. Zasady współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi: 

B. Plawgo, W. Zaremba (red.), op. cit.
28 D. Dutkiewicz, T. Schimanek (red.), op. cit., s. 30.
29 T. Schimanek, Organizacje pozarządowe w Polsce..., s. 57.
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pozwala na określenie swoistych cech grantu, odróżniając go od tzw. zwykłej 
dotacji. Grant jest najciekawszą i najbardziej dynamiczną formą współfinanso
wania działalności organizacji pozarządowych. Zmusza do stałego poszukiwa
nia ciekawych pomysłów i podnoszenia kwalifikacji działających w organiza
cji osób. Granty przyznawane są w ramach określonego konkursu projektom, 
które uznane zostaną za najlepsze. Tak więc istnieje duże prawdopodobień
stwo, że przy zastosowaniu tej formy wsparcia pieniądze trafią do tych, 
którzy zaoferowali najlepsze pomysły i rozwiązania. Programy współpracy 
określają terminy, w jakich można składać wnioski o przyznanie grantów 
u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Bardzo często określa się 
czas ich rozpatrywania przez Komisję Opiniującą, złożoną z przedstawicieli 
samorządu i organizacji pozarządowych. Komisja priorytetowo traktuje te 
wnioski, które dotyczą obszarów niezaspokojonych dotąd ważnych potrzeb 
społecznych. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantów podejmuje Zarząd 
danej gminy czy miasta. Złożone wnioski oceniane są według kryteriów, do 
których najczęściej należą: użyteczność projektu dla mieszkańców gminy, 
możliwość kontynuacji projektu, adekwatność i przejrzystość proponowanych 
kosztów, doświadczenie organizacji30.

Grant jest współfinansowaniem projektu w granicach 50-70% kosztów 
przeznaczonych na jego realizację. Dzięki temu mobilizuje organizacje do 
poszukiwania różnych źródeł finansowania. Wyjątek stanowią tzw. małe 
granty -  tu  istniej możliwość sfinansowania 100% kosztów.

Nieustannie od 1998 r. do chwili obecnej w wielu gminach prowadzony 
jest Pilotażowy Program „Umbrella”, dotyczący kontraktacji usług organiza
cji pozarządowych przez samorząd terytorialny. Jest to program Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i rządu polskiego, współfinansowany przez Unię 
Europejską, rząd Japonii i innych donatorów31. We wdrażaniu programu 
uczestniczą organizacje pozarządowe i przedstawiciele samorządów oraz eks
perci z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Program dotyczy tworzenia spójnego 
systemu rozwiązań prawnych i finansowych, umożliwiających rozwijanie tzw. 
kultury kontraktu, w ramach którego zobowiązania administracji publicznej 
będą mogły być wykorzystane przez jednostki niepubliczne.

Formy współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi 
można podzielić na dwie kategorie: finansowe i pozafinansowe. Te pierwsze 
są potencjalnie bardzo istotne. Organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie 
i na zasadach preferencyjnych korzystać z lokali, sal szkoleniowych i konfe
rencyjnych, środków transportu. Jest to bardzo konkretna pomoc dla organi
zacji, które nie dysponują własnym lokalem lub środkami przewozu. Każda

30 Por. kryteria współpracy w: S. Kantyka, Organizacje pozarządowe-partner samorządu, 
Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.

31 Umbrella Project zob. [online] <www.umbrella.org.pl>.

http://www.umbrella.org.pl
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organizacja prowadząca działalność programową może napotkać problemy 
natury merytorycznej. W ich przezwyciężeniu mogą być pomocne osoby, które 
jako pracownicy jednostek samorządowych są w danej dziedzinie specjalista
mi (np. pracownicy MOPS).

Często samorządy współpracują partnersko z jednostkami samorządowy
mi z innych krajów. Ten fakt oraz spostrzeżenie, że w obu samorządach 
działają organizacje pozarządowe, może pogłębić dotychczasowe kontakty. 
Wystarczy na spotkania z przedstawicielami bliźniaczego miasta zaprosić 
reprezentantów sektora pozarządowego. To pozwoli im na nawiązanie kontak
tów potrzebnych do znalezienia podobnej organizacji pozarządowej. Organiza
cje pozarządowe pozyskują finanse od różnych sponsorów -  przedsiębiorstw, 
osób indywidualnych, fundacji kapitałowych i funduszy pomocowych. Oprócz 
pomocy finansowej niezbędne jest też wsparcie moralne, choćby w postaci 
listu pochwalnego.

Samorządy lokalne współpracują także z drugim sektorem. Mogą więc 
pomóc organizacjom pozarządowym w nawiązaniu kontaktów z biznesem. 
W państwie demokratycznym współpraca trzech sektorów jest niezbędna. 
Ciągle jeszcze organizacje i przedsiębiorstwa wydają się być nieprzygotowane 
do współpracy32. Jednak z każdym rokiem obserwuje się tendencję do coraz 
odważniejszej współpracy organizacji pozarządowych z sektorem biznesu, 
dysponującym dużymi możliwościami, przede wszystkim finansowymi.

Diagnozujący potrzeby społeczności lokalnej przedstawiciele wyspecjali
zowanych jednostek samorządowych uważają, iż wszystkie problemy danej 
społeczności są im znane. Tak naprawdę znają tylko te zgłoszone przez 
mieszkańców. Istnieje natomiast cała sfera problemów, o których kompetent
nie mogą wypowiedzieć się będący najbliżej mieszkańców działacze organiza
cji pozarządowych. Ich udział w pracach samorządów, nawet w charakterze 
zaproszonych gości, bywa nieoceniony. Władze samorządowe potrafią docenić 
zaangażowanie osób i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej. 
W znanych programach współpracy ustanowiono coroczne wyróżnienia przy
znawane za osiągnięcia w pracy społecznej. I tak np. w Gdańsku jest to 
Nagroda Bursztynowego Mieczyka, w Elblągu -  Nagroda Prezydenta Miasta 
oraz wyróżnienia dla wolontariuszy.

Bardzo pożyteczną dla obu partnerów formą kontaktu jest możliwość 
korzystania ze szkoleń dotyczących zagadnień merytorycznych, rozwoju or
ganizacyjnego oraz funkcjonowania władz samorządowych. Wielu autorów 
wyraża pogląd, że wspólne szkolenie to obustronna edukacja w zakresie roli 
instytucji samorządu i organizacji pozarządowych. Tematami szkoleń są też

32 K. Sadło, Współpraca z biznesem, „Asocjacje” 2001, nr 8, s. 16. Por. B. Iwankiewicz-Rak, 
Słabe państwo -  silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, [w:] P. Gliński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.
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oczywiście zagadnienia specjalistyczne, dotyczące np. przygotowania wnio
sków o wsparcie, sposobów rozliczeń i prowadzenia księgowości. W progra
mach współpracy sprecyzowano działania w następujących obszarach:

-  pomoc w uzyskaniu lokalu lub obiektu na preferencyjnych warunkach,
-  udostępnianie lokalu na spotkania lub obiektu na imprezy,
-  pomoc w uzyskaniu środków z innych źródeł,
-  konsultacje i szkolenia,
-  pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych33.
Takie kontakty dla niektórych organizacji i samorządów są zapewne 

codziennością. Nabierają jednak innego waloru, jeżeli ich wprowadzenie jako 
obowiązującej instytucji odbyło się w drodze uchwały34. Programy współpra
cy obowiązują obie strony. Organizacje pozarządowe powinny działać zgodnie 
z przepisami prawa i wspierać w miarę możliwości samorząd.

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji, z uwagi na szczególną 
troskę o posiadane przez nie środki publiczne, powinna być jawna. To nakła
da na organizacje pozarządowe dużą odpowiedzialność i konieczność dbania 
o własny wizerunek tak wobec społeczności lokalnej, jak i władz samorządo
wych. Nawet nieliczne przypadki źle działających organizacji pozarządowych 
mogą ten wizerunek niszczyć35. Stąd pojawiła się konieczność opracowania 
standardów, zasad działania w postaci Karty Etycznej Trzeciego Sektora36. 
Kartę tę przyjęto na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we 
wrześniu 1997 r.37 W Karcie zapisano siedem głównych wartości i zasad, 
jakie do dziś obowiązują organizacje pozarządowe. Są to: reguła poszanowa
nia godności osoby, jawność działania, suwerenność, apolityczność, tolerancja 
dla odmienności, niezależność i samorządność organizacji pozarządowych.

W 1999 r. w trzech wybranych losowo nowo powstałych województwach 
przeprowadzono badania, których celem było m.in. zidentyfikowanie organi
zacji najbardziej aktywnych i dysponujących najlepszymi kontaktami z wła
dzami publicznymi38. Badania, które powtórzono w 2006 r., dotyczyły rów
nież formalnego aspektu współpracy. Obejmowały one charakterystykę 
instytucji samorządowych zajmujących się realizacją tej współpracy, jej pod
staw prawnych, jawności postępowania i przejrzystości reguł przyznawania 
środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje. 
Chodziło także o uchwycenie atmosfery panującej wokół współpracy i jej

33 P. Marciniak (red.), Samorząd a organizacje pozarządowe -  niespełnione partnerstwo, 
FIP, Warszawa 2000, s. 26.

34 Z. Wejcman, op. cit., s. 18.
35 M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 

„Śląsk”, Katowice 1998, s. 109.
36 J. Kowalczewska, Public relations, „Asocjacje” 1998, nr 8, s. 17.
37 M. Kozieł, Etyka w organizacjach pozarządowych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

Warszawa 2005, s. 40.
38 P. Marciniak (red.), op. cit., s. 5-7.



196 Paweł Romaniuk

oceny przez obie strony, a także wzajemnych opinii o sobie. W momencie 
sporządzania raportu w wielu gminach nie istniała prawna regulacja współ
pracy z organizacjami pozarządowymi. Niektóre analizowane organizacje nie 
wykazały chęci współpracy, nie czyniły nic, by stać się wiarygodnym partne
rem władz lokalnych. Wyrażało się to m.in. niedostrzeganiem potrzeby rozli
czania wydatkowania funduszy. Nie było rzeczą łatwą ustalenie liczby orga
nizacji na terenie gmin i powiatów. Władze lokalne w wielu gminach 
i powiatach nie dysponowały bowiem spisem organizacji pozarządowych. 
Władze samorządów nie miały pełnego rozeznania w działaniach miejsco
wych organizacji pozarządowych, a organizacje nie orientowały się w zakre
sie zadań i możliwości nowych władz. Wyniki badań omówiono zarówno 
z organizacjami pozarządowymi, jak i przedstawicielami samorządów gmin
nych, powiatowych i wojewódzkich. Jak  twierdzą sporządzający raport, real
ne lub wydumane słabości obu stron traktowane były jako okoliczności 
usprawiedliwiające niski poziom współpracy. We wnioskach stwierdzono 
m.in., że w wielu badanych gminach niezbędne jest wsparcie ze strony wy
specjalizowanych regionalnych, ewentualnie ogólnopolskich organizacji poza
rządowych, dzięki którym zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy 
zostaną przygotowane do podjęcia współpracy. Przedstawicie obu stron zgod
nie zadeklarowali chęć podjęcia działań zmierzających do ułożenia wzajem
nych relacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

O tym, że ułożenie stosunków sektora publicznego z pozarządowym 
w skali lokalnej jest niezbędne w procesie modernizacji demokracji lokalnej, 
wypowiadało się wielu ekspertów, m.in. P. Newman specjalista Unii Europej
skiej ds. organizacji pozarządowych. Stwierdził on, że dalsza działalność or
ganizacji pozarządowych w Polsce powinna opierać się na wypracowaniu 
schematów i procedur współpracy z samorządem, na wzajemnej pomocy 
i przyznawaniu dotacji39.

Uruchomienie współpracy między sektorami i unormowanie wzajemnych 
zobowiązań nie jest tylko poszukiwaniem wydajniejszych źródeł finansowa
nia. Organizacje pozarządowe stają się coraz poważniejszą siłą społeczną 
skupiającą najaktywniejszych członków środowisk lokalnych. Rozległość podej
mowanych działań i ich społeczny charakter oraz stale wzrastający poziom 
świadczonych usług i zadań powoduje, że niezbędne było wpisanie sektora 
pozarządowego na stałe w system funkcjonowania środowiska lokalnego40.

39 W. Toczyski, Ustrojowe podstawy działania organizacji pozarządowych, „Partner” 2002, 
nr 9, s. 6.

40 Por. J. Grace, Working Together, Nonprofit Collaborations, Alliances, and Integrations 
Improve Performance and Advance Missions, “Research Highlights from Nonprofit Sector Rese
arch Fund” 2001, nr 15.
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Summary 

Principle o f co-operation of non-governm ental 
organizations w ith  territorial councils

The special part in solving the social problems and economic, satisfying 
the citizens needs full moon the not numbered to sector of public finances 
subjects. To the most important principles of co-operation this: the princi
ple of help; the sovereigny of sides; partnership; efficiency; the honest 
competitiveness as well as the principle of publicness. The co-operation of 
non-governmental organizations with organs of public adm inistration, 
several figures can rise. It to the most important was can number: definite 
the order the non-governmental organizations of realization of tasks in law 
about activity of public use and voluntary service; mutual getting informed 
about planned directions of activity and the co-operation in aim of cohesion 
of workings in chosen the directions, or else the creating the common 
teams about advisory character and the folded with representatives of 
non-governmental organizations as well as the representatives of proper 
organs of public administration. The support as well as they follow the 
entrusting to realization of tasks by individual of territorial council on prin
ciples and in mode of law about partnership the public -  private.


