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Wprowadzenie

Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego po-
działu terytorialnego stanowi wspólnotę samorządową, która uczestniczy w sprawo-
waniu władzy publicznej. Jednym z fundamentalnych zadań tej władzy jest tworzenie 
podstaw do racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz kreowanie warunków dla 
pełnej partycypacji mieszkańców w życiu danej społeczności1. Trójstopniowy podział 
terytorialny Polski (na gminy, powiaty i województwa) miał stwarzać możliwość 
zwiększenia efektywności działania administracji publicznej i wspomagać budowę 
społeczeństwa obywatelskiego, a więc takiego, które potrafi  działać niezależnie od 
władzy pochodzącej z instytucji państwowych i ma warunki do samoorganizacji2. 
Przejawem istnienia społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe 
działające na rzecz dobra ogólnego, czy rozwoju pewnych wspólnot, powoływane 
do życia wolą obywateli. Najczęściej są to stowarzyszenia i fundacje, ale mogą to 
być również różnego rodzaju związki czy np. spółdzielnie socjalne.

W niniejszym artykule za cel stawia się zweryfi kowanie tezy mówiącej, że 
państwo wprawdzie przekazuje lokalnym społecznościom prawo do samostano-

wienia, do wyznaczania sobie celów i dążenia do ich urzeczywistnienia, ale nie 

przekazuje na te cele środków/zasobów. Kolejna teza stawiana w artykule mówi, że 

1  J. Hernik, Organizacje pozarządowe jako partner samorządu na przykładzie Urzędu Miasta 
Szczecin, „Współczesne Zarządzanie” nr 2, 2007, s. 101-109.

2  Uchwała Senatu z 11.01.2001 r. w sprawie oceny nowego, zasadniczego podziału terytorial-
nego państwa, Monitor Polski nr 2 z 26.01.2001, poz. 24.
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same organizacje także nie postrzegają zasobów publicznych jako bazy do realizacji 

postawionych sobie celów. Aby zweryfi kować postawioną tezę, spośród organizacji 

pozarządowych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

wybrano te, które głównie zajmują się ochroną zasobów przyrody oraz ekologią, 

i zapytano je, czy i w jakim zakresie korzystają z zasobów Skarbu Państwa, które 

mogą być im udostępniane przez jednostki terytorialne czy państwowe osoby 

prawne (jak np. Agencja Nieruchomości Rolnych). Okazało się, że spośród 106 

organizacji działających we wspomnianej sferze, z 36 nie ma żadnego kontaktu 

(np. z powodu podania błędnych telefonów lub zmiany siedziby bez uaktualnienia 

informacji), stąd też kwerendzie ostatecznie poddano 70 organizacji. Zastosowano 

metodę badania ankietowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub wywiadu 

telefonicznego w przypadku braku kontaktu internetowego.

1. Istota organizacji pozarządowych

Podmioty pozarządowe mogą działać jako stowarzyszenia oraz związki sto-

warzyszeń, a także jako fundacje. Jak wspomniano we wstępie, najczęstszą formą 

działalności organizacji pozarządowych są stowarzyszenia, których aktywność 

reguluje głównie Prawo o stowarzyszeniach3. Mówi ono, iż stowarzyszenie jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 

opierającym swoją działalność głównie na obywatelskiej, niedochodowej pracy 

członków. Dla realizacji celów wspólnoty może być także utworzona fundacja 

(może ją powołać zarówno osoba fi zyczna, jak i prawna). Funkcjonowanie tego 

typu organizacji reguluje Ustawa o fundacjach4 z 1984 r.

Gdyby wskazać zasadnicze cechy organizacji pozarządowych, to z pewnością 

należy podać, iż:

założycielem nie może być organ państwa (natomiast mogą być to osoby a) 

fi zyczne lub podmioty rynkowe);

wyznaczają sobie one niekomercyjne cele działania (chociaż mogą prowa-b) 

dzić działalność gospodarczą);

z zasady są fi nansowanie ze środków innych niż fi nanse publicznec) 5. Warto 

dodać, że – zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego – obec-

nie w Polsce działa ok. 54 500 stowarzyszeń i ok. 8 300 fundacji.

3  Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, DzU 1989 nr 20, poz. 104 oraz 1990 nr 14, poz. 86.
4  Ustawa o fundacjach, DzU 1984 nr 21, poz. 97.
5  J. Hernik, Typologia polskich organizacji pozarządowych, „Przegląd Organizacji” nr 12, 2006, 

s. 26-28.
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2. Charakterystyka Zasobu Skarbu Państwa

Zasobem może być nazwane wszystko, co będzie wykorzystane przez jednost-

kę dla zaspokajania jej potrzeb bądź do realizacji powziętych celów. Z punktu 

widzenia państwa zasoby są niezbędne do wykonywania jego funkcji ustrojowych, 

takich chociażby jak obrona, bezpieczeństwo obywateli czy administracja. Jak 

można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa: „Państwo 

jest właścicielem mienia, udostępnianego obywatelom i ich organizacjom w celu 

wspierania ich różnorodnej działalności gospodarczej i niegospodarczej. Dotyczy 

to na przykład dóbr kultury, różnego rodzaju dokumentacji, zasobów naturalnych 

czy dróg; (...) państwo jest też właścicielem kapitału, który w zamian za prawa 

udziałowe wniesiono do podmiotów gospodarczych i jednostek prowadzących 

działalność naukową, kulturalną, edukacyjną, ochrony zdrowia i innych”6. Z po-

wyższego cytatu wynika, że państwo może przekazywać swoje mienie różnym 

organizacjom, aby te mogły je wykorzystywać w swojej działalności. Analizując 

Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa z 2007 r., można dokonać klasyfi kacji 

dóbr w gestii Skarbu, co przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Struktura Zasobu Skarbu Państwa (ZSP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2007; http://www.msp.gov.pl/mienie SP.

6  http://www.msp.gov.pl
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Zasoby naturalne, wymienione na rys. 1 jako pierwsze, to wody, lasy (w tym 

parki narodowe), geologiczne zasoby naturalne oraz żywe zasoby morza, a także 

częstotliwości radiowe. Kolejna pozycja: grunty ewidencjonowane w ZSP, to 

zasoby w dyspozycji jednostek terytorialnych i zarządzane są np. przez starostów 

czy prezydentów miast. Część gruntów jest oczywiście w gestii Zasobu Wła-

sności Rolnej Skarbu Państwa – obecnie jest to ponad 2 640 000 ha (najwięcej 

takich gruntów jest w Zachodniopomorskiem – ok. 523 000 ha, najmniej w Ma-

łopolskiem – ok. 21 400 ha). Do ZSP zalicza się także dobra kultury i zasoby 

archiwalne, które obejmują zabytki, muzealia (rzeczy ruchome i nieruchomości 

wpisane do zasobów muzealnych), materiały biblioteczne oraz zasoby archiwalne. 

Niezmiernie istotne w powyższej klasyfi kacji są obiekty infrastruktury, do których 

zalicza się sieć dróg krajowych, obiekty melioracyjne, a także morskie budowle 

inżynierskie zarządzane przez Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku. 

Przedsiębiorstwo państwowe – jako zasób SP – jest samodzielnym, samorządnym 

i samofi nansującym się podmiotem i działa na zasadach rynkowych; jednakże 

mogą funkcjonować podmioty o specyfi cznym charakterze z tytułu np. szczegól-

nych zadań, które pełnią. Znajdują się one najczęściej w gestii Ministra Obrony 

(np. przedsiębiorstwa remontowe) i Ministra Sprawiedliwości (np. przywięzienne 

zakłady pracy). Warto tu dodać, że połowę majątku przedsiębiorstw państwo-

wych stanowią PPUP Poczta Polska oraz PP Porty Lotnicze. Inne państwowe 

osoby prawne zarządzające ZSP to m.in. Lasy Państwowe czy Agencja Mienia 

Wojskowego, a także jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie oraz samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Szczególnym zasobem Skarbu Państwa 

są akcje i udziały, które znajdują się w jednoosobowych spółkach czy spółkach 

z udziałem częściowym. W 2007 r. w ewidencji znajdowały się 404 jednoosobo-

we spółki Skarbu Państwa (w tym 50 w upadłości i 33 w likwidacji). Na skutek 

prywatyzacji spółek rokrocznie ich liczba maleje (w 2001 r. było ich 436).

Po przeanalizowaniu struktury ZSP należy stwierdzić, że część zasobów nie 

może być przekazywana organizacjom obywatelskim, jak akcje i udziały w spółkach 

czy drogi publiczne. Z drugiej jednak strony gros tych zasobów ma taki charakter, 

że przekazanie ich – na określonych zasadach oczywiście – organizacjom pozarzą-

dowym nie umniejszyłoby ich społecznej użyteczności, a nawet mogłoby zapewnić 

lepsze zarządzanie czy lepsze wykorzystanie. Wydaje się, że do takich zasobów 

można zaliczyć lasy i grunty oraz niektóre dobra kultury. Nie ma przeciwwskazań, 

aby tymi dobrami dysponowały organizacje społeczeństwa obywatelskiego, dlatego 
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też – jak już wspomniano – zapytano organizacje działające w sferze ochrony za-

sobów przyrody i ekologii, czy aktualnie mają w dyspozycji jakieś elementy ZSP.

3.  Państwo vs. organizacja – analiza zasobów 

w gestii organizacji pozarządowych

W bazie danych Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szcze-

cin zarejestrowanych jest ponad 1800 organizacji; w całym województwie działa 

ich ok. 2600. Jest więc to duży potencjał wielu osób, które chcą działać w sferach 

użytecznych dla danej społeczności. Aby wspomóc te organizacje, państwo – 

o czym już była mowa – może przekazywać im grunty, lasy, dobra kultury czy 

dobra archiwalne, a także zasoby rzeczowe, wykorzystując pośrednictwo urzędów 

terytorialnych jednostek organizacyjnych czy państwowych osób prawnych (jak 

np. państwowe instytucje kultury). W badaniu ankietowym, które objęło 70 or-

ganizacji z woj. zachodniopomorskiego, zapytano, czy dysponują one aktualnie 

jakimiś eksponatami, zabytkami, księgozbiorami, gruntami czy lasami, częstotli-

wością radiową lub telewizyjną, wreszcie budynkami lub lokalami oddanymi im 

(odpłatnie bądź nie) przez szeroko rozumianą administrację państwową. Wyniki 

przeprowadzonej kwerendy przedstawia rys. 2.

Należy oczywiście zwrócić uwagę na fakt, że do badania wybrano organizacje 

zajmujące się ochroną dóbr przyrody i ekologią; proporcje te zapewne byłyby inne, 

gdyby do badania dobrano organizacje z różnych sfer działania.

Rys. 2. Pomoc uzyskiwana z Zasobu Skarbu Państwa 
przez badane organizacje pozarządowe

Źródło: badanie własne.
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Organizacje pozarządowe mogą otrzymywać od władz lokalnych i państwo-

wych różnego rodzaju wsparcie. Jak już nadmieniono, mogą być to również zasoby 

SP, które mają wspomóc działalność organizacji obywatelskich. Znamienne, że 

to, co na rys. 2 stanowi najmniejszy wkład w zasobach użytkowanych przez or-

ganizacje, pochodzi z ZSP; im większy udział wsparcia, tym silniej zaznacza się 

rola samorządu, który najczęściej wspomaga organizacje dotacjami i lokalami. 

W zdecydowanej większości organizacje pozyskują zarówno środki fi nansowe, jak 

i lokale; jedynie 10% organizacji nie otrzymuje żadnego wsparcia od jakiejkolwiek 

instytucji samorządowej czy państwowej.

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że organizacje – jeśli 

ubiegają się o pomoc – to głównie o pomoc fi nansową od jednostek samorządu 

lokalnego. Rzadko natomiast użytkują takie zasoby, jak zabytki czy grunty, które 

należą do ZSP. Sytuacja taka może być wynikiem słabego upowszechnienia infor-

macji, że ZSP może być oddawany w użytkowanie organizacjom pozarządowym; 

z drugiej strony należy także założyć, że same organizacje nie są aktywne i nie 

ubiegają się o takie udostępnienie.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych rozważań wynikają następujące konkluzje:

Władza państwowa nie upowszechnia informacji, że Zasób Skarbu Pań-1. 

stwa może być pod pewnymi warunkami udostępniany organizacjom 

obywatelskim; stąd spośród zbadanych organizacji działających w sferze 

ochrony przyrody i ekologii jedynie 20% ma w dyspozycji grunty; żadna 

nie posiada natomiast lasów, zbiorników wodnych czy innych zasobów 

związanych z przyrodą.

Organizacje pozarządowe prawdopodobnie nie wiedzą, że mogą wniosko-2. 

wać o udostępnienie dóbr z ZSP, co wynikać może z faktu, że nie postrze-

gają takich podmiotów, jak Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieru-

chomości Rolnych, państwowe instytucje kultury czy szkoły wyższe, jako 

organów dysponujących mieniem SP.

Szczególnie te organizacje, które w zadaniach statutowych mają ochronę 

różnego rodzaju dóbr, mogą być brane pod uwagę jako dysponenci ZSP. Zakres 

i sposób udostępniania tych dóbr musiałby być szczegółowo ustalony, ale można 

założyć, że członkowie organizacji pozarządowych są równie dobrymi eksperta-

mi w swoich dziedzinach co urzędnicy państwowi i mogliby przekazane dobra 

wykorzystywać efektywnie.
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NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AS THE DYSPONENT 

OF STATE TREASURY ON THE EXAMPLE OF SELECTED ORGANISATIONS 

OF WEST-POMERANIAN REGION

Summary

Th ree-stage partition of Poland territory (on commune, administrative district 
and province) ought to create a possibility of enlargement an eff ectiveness of 
public administration activity and to help building a civil society, being able 
to act independently from an authority originating from state institutions 
and having circumstances to self-organizing. Th e evidence of civil society 
existence are nongovernmental organizations acting for the general society 
wellness or development of certain community. Th e aim of this article is to 
verify two thesis: one speaking that state deliver to local community right to 
self-determination, to marking own targets, and to endeavor to the realization, 
but do not convey sources; second speaking that organizations themselves also 
do not perceive public supplies as base of their aims realization. To verify given 
above thesis the questionnaire – research was conducted to which organiza-
tions working in sphere of nature protection and ecology were chosen.

Translated by Joanna Hernik


