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Współpraca NGO i instytucji administracji publicznej - 

budowanie partnerstwa lokalnego. 

 
Cel szkolenia 
Szóste warsztaty poświęcone będą współpracy NGO i instytucji administracji publicznej oraz 

budowaniu partnerstwa międzysektorowego. Podczas zajęć chcemy przybliżyć uczestnikom model 

współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a poprzez zajęcia warsztatowo-

integracyjne chcemy obalić istniejące stereotypy, budować postawę zaufania i chęci współpracy. 

Plan szkolenia 

Dzień 1 
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia  

8:05-9:30 – Budowanie partnerstwa - wprowadzenie  

9:30-9:45 – przerwa kawowa 

9:45-11:15 – Administracja publiczna - wprowadzenie 

11:15-11:30 – przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Sfery działania i funkcje administracji publicznej 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Struktura administracji publicznej 

 

Dzień 2 
8:00-9:30 – Administracja Państwowa 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 – Administracja Samorządowa 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów” – istota i założenia 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Dobre praktyki udanej współpracy z samorządem 

 

Dzień 3 
8:00-9:30 – Budowanie programu współpracy – Cele i Efekty 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 – Budowanie programu współpracy – Zakres podmiotowy 



11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Budowanie programu współpracy – Zakres przedmiotowy 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Budowanie programu współpracy – Formy współpracy 

 

Dzień 4 
8:00-9:30 – Praca warsztatowa – przygotowanie koncepcji programu współpracy 

9:30-9:45 – przerwa kawowa  

9:45-11:15 - Praca warsztatowa – przygotowanie koncepcji programu współpracy 

11:15-11:30- przerwa kawowa 

11:30-13:00 – Praca warsztatowa – prezentacja koncepcji programu współpracy 

13:00-14:00 – przerwa obiadowa 

14:00-15:30 – Praca warsztatowa – prezentacja koncepcji programu współpracy 

  



Materiały szkoleniowe 
 

Budowanie partnerstwa - wprowadzenie  
 

Partnerstwo jako model działania wpisuje się na stałe w rzeczywistość społeczną. Rozwiązywanie 

problemów społecznych, tworzenie nowych pomysłów, innowacyjności w działaniu wymaga 

podejścia wieloaspektowego i kompleksowego. Współdziałanie, wymiana informacji między 

partnerami jest niezbędne aby osiągnąć sukces. Konieczna jest więc współpraca pomiędzy 

organizacjami i instytucjami o różnorodnych zakresach i formach działania. 

Inicjowanie działalności partnerstw jest rzeczą trudną, ale efekt działania i korzyści z niego płynące 

mogą być powodem do dumy dla tych, którzy do stworzenia partnerstwa się przyczynili. 

 

Partnerstwo –  współuczestniczenie w czymś, bycie partnerem. Równe traktowanie siebie nawzajem.  

Partnerstwo międzysektorowe - przymierze, w ramach którego osoby indywidualne, grupy oraz 

organizacje godzą się na: podejmowanie wspólnych działań w celu wywiązania się ze swoich 

zobowiązań albo zrealizowania konkretnych zadań; dzielenie się ryzykiem i korzyściami; dokonywanie 

regularnych przeglądów partnerstwa i jego działań oraz wprowadzanie niezbędnych działań 

korygujących i zmian w porozumieniu partnerskim. 

Partnerstwo lokalne - współpraca pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób 

systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, 

wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska 

społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. 

Partnerstwo publiczno – prywatne – 

1. forma długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach 

mających na celu realizacje zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych 

korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia. 

2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 

oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. 

 

Partnerstwo to model działania, w którym każdy z partnerów wspólnie dąży do osiągnięcia 

wspólnego celu np. rozwiązania problemu społecznego. Idea partnerstw jest znana od dawna, ale 

jako szerszy model działania funkcjonuje od czasu pojawienia się w Polsce możliwości aplikowania 

o wspólne granty np. z funduszy przedakcesyjnych, a potem funduszy unijnych. 

Partnerstwo kieruje się zasadą, że podejmowanie skutecznych działań wymaga współpracy 

przedstawicieli różnych środowisk lub podmiotów np.: administracji, organizacji pozarządowych 

i biznesu. Pozwala to na wykorzystanie posiadanych przez te środowiska różnorodnych 

i komplementarnych zasobów, które wspólnie tworzą efekt synergii, czyli uzyskanie 

zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych.  



Ważnym elementem partnerstwa jest posiadanie wspólnego celu, strategii działania i wzajemnego 

zaufania. Partnerstwo aby działało musi posiadać formalną strukturę – być osadzone w pewnych 

ramach, mieć jasno określony program i potencjał wynikający z zaangażowanych stron. 

Partnerstwo to nie tylko „bycie w grupie” to „strategiczne przymierze” nastawione na osiągnięcie 

wspólnego celu. 

Partnerstwo to dobrowolne porozumienie, zawiązywane w celu wykonania zadania (projektu) 

poprzez współdziałanie i współdecydowanie stron, wnoszących do zadania zasoby ludzkie, techniczne 

lub finansowe. Partnerstwo przynosi określone korzyści wszystkim jego uczestnikom, dostarczając 

rezultaty, których nie osiągnąłby pojedynczy partner oraz redukując powielanie wysiłku, który byłby 

niezbędny do wykonania tego samego zadania niezależnie przez każdego z partnerów. 

 

Administracja publiczna – wprowadzenie 
 

Pojęcie „administracja” (z łac. ministrare, służyć) wyraża pomoc, służbę lub sprawowanie zarządu  

w czyimś interesie. Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego 

zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych  

i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi 

całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach 

spełniających zadania publiczne, zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne i świadczące oraz 

organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich. 

 

Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw 

publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji 

samorządowej. Administracja publiczna jest desygnatem na określenie struktur, działań i ludzi tych 

wszystkich rodzajów administracji. 

Administracja rządowa zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu krajowym, natomiast 

zadaniem administracji samorządowej są sprawy o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Adresatami 

interesów publicznych nie są w większości indywidualne osoby, ale jedynie rodzajowo oznaczeni. 

Dobry przykład mogą stanowić uczniowie lub pasażerowie. Zadania administracji publicznej obierają 

charakter ciągły. 

 

Wyróżnia się: 

 Administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) - stanowi ona ogół 

podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone 

funkcje z zakresu administracji publicznej, 

 Administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) - działalność państwa, której 

przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie 

władzy wykonawczej, 

 Administrację publiczną w ujęciu formalnym - to cała działalność wykonywana przez 

podmioty administracje bez względu na to, czy ma ona charakter administracyjny czy też nie 

ma tego charakteru. 



 

Funkcje administracji publicznej 

 Funkcja porządkowo - reglamentacyjna związana z ochroną porządku publicznego 

i bezpieczeństwa zbiorowego. 

 Funkcja świadczenia usług publicznych lub ich świadczenia za pośrednictwem instytucji 

świadczących, należących do sektora publicznego (przedsiębiorstw użyteczności publicznej 

i zakładów administracyjnych). 

 Funkcja regulatora rozwoju gospodarczego przejawiającej się w zastosowaniu klasycznych 

instrumentów policyjnych i reglamentacyjnych w postacie zezwoleń, kontyngentów, ceł, 

a także udziale państwa w zarządzaniu gospodarką narodową. 

 

Zasady organizacji i działania administracji publicznej 

 Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na 

podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa. 

 Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej 

organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne. 

 Zasada koordynacji. Koordynacja w administracji publicznej sprowadza się do 

harmonizowania działań różnych organów administracji i urzędów publicznych dla 

osiągnięcia zamierzonych celów. 

 Zasada kolegialności. Kolegialność zasadza się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez kilka 

lub nawet więcej równouprawnionych osób. 

 Zasada jednoosobowości. Jednoosobowość polega na tworzeniu jednoosobowych organów 

administracji i jednoosobowym podejmowaniu decyzji. 

 Zasada zakresu działania i właściwości (kompetencji) organu. Zakres działania organu jest 

określany w przepisach ustrojowych prawa administracyjnego powołującego dany organ. 

Zakres ten obejmuje wyliczenie spraw, jakimi organ się zajmuje. Natomiast kompetencję 

należy rozumieć jako zbiór uprawnień organu administracji publicznej, dotyczącego 

określonego zakresu spraw, w którym organ ma prawo i zarazem obowiązek działania. 

Wyróżnia się kilka rodzajów właściwości: 

 właściwość miejscowa - służy do określenia organu terenowego, który ma kompetencję do 

rozstrzygnięcia danej sprawy z punktu widzenia terytorialnego zasięgu działania. 

 właściwość rzeczowa - jest to przyznanie organowi administracji prawa do rozstrzygnięcia 

tylko określonych kategorii spraw. 

 właściwość instancyjna - jest to wskazanie instancji właściwej do rozstrzygnięcia danej 

sprawy. 

 Zasada decentralizacji. Decentralizacja wiąże się ściśle z budową aparat administracji 

publicznej i rozłożeniem zadań między poszczególne ogniwa tego aparatu w układzie 

pionowym. 

 Zasada nadzoru. Nadzór jest to możliwość wynikająca z przepisów prawa wkraczania 

w działalność jednostki nadzorowanej środkami instruktywnymi, organizacyjnymi, 

kontrolnymi i władczymi. 

 Zasada kontroli. Kontrola administracji sprowadza się do wykonywania czynności 

sprawdzających działania jednostek administracji publicznej. 

 Zasada odpowiedzialności. Wyróżniamy: 



o odpowiedzialność kierownicza - dotyczy osób pełniących kierownicze funkcje 

w administracji publicznej, 

o odpowiedzialność karna - odpowiedzialność sprawcza indywidualna, 

o odpowiedzialność majątkowa - wiąże się ze szkodami wyrządzonymi przez urzędnika 

w procesie realizacji funkcji administrowania, 

o odpowiedzialność służbowa - jest to odpowiedzialność pracowników względem 

przełożonych za uchybienia wobec obowiązków służbowych. 

 

Sfery działania i funkcje administracji publicznej 
 

Sfery działań administracji publicznej  

 Policja administracyjna. Strefa pierwsza obejmuje działania polegające na ochronie 

bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a w szczególności życia i zdrowia. 

W szczególności policja ma na celu zagwarantowanie nienaruszalności dotychczasowego 

stanu porządku, mienia niektórych poddanych ochronie administracyjnej dóbr osobistych 

człowieka. Kształt konstrukcji, normy uwarunkowanej w policji to integracja prawnego 

warunku rozstrzygnięcia, np. pojęcia porządku publicznego.  

 Reglamentacja. Strefa druga obejmuje działania polegające na reglamentacji. Reglamentacja 

oznacza różnorodną sferę działalności administracyjnej, której istotą jest ograniczenie 

procesów wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarowego, swobody działalności 

podmiotów gospodarczych w imię szeroko pojętego interesu społeczno-ekonomicznego. 

 Świadczenia materialne. Strefa trzecia obejmuje działania polegające na zapewnieniu 

materialnych warunków życia w społeczeństwie. Dotyczy zarówno ingerencji adm. w 

dziedzinach, które pozostawione są indywidualnej inicjatywie jednostek jak i w dziedzinach 

które zazwyczaj pozostawione są zorganizowaniu przez adm. Publiczną, np. ubezpieczenia 

społeczne. 

 Świadczenia niematerialne. Strefa czwarta obejmuje działania polegające na regulacji 

niematerialnych warunków życia w społeczeństwie: regulacji poddanych praw adm. 

Realizacja tego prawa odbywa się głównie przez wydawanie decyzji adm. Ale może też 

wynikać z prawa. 

 Zakres ingerencji administracji. Strefa piąta polega na zakresie ingerencji adm., może być ona 

osadzona na postanowieniach konstytucji, które nie dopuszczają żadnego wyjątku bo 

dopuszczony wyjątek określają dokładnie. 

 

Zadanie publiczne to każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie ustaw. 

Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne - obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz 

jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W zależności od sposobu działania administracji 

podczas realizacji konkretnego zadania, można rozróżnić trzy podstawowe grupy zadań publicznych: 

 Świadczenie lub zapewnienie wykonania usług na rzecz mieszkańców i innych podmiotów. 

Przykładem takiego działania administracji w realizacji zadań publicznych jest dostarczanie 

mediów (prąd, woda, ogrzewanie), odbiór i utylizacja śmieci, organizacja komunikacji 



zbiorowej, budowa i utrzymanie dróg, oświetlenie, usługi opiekuńcze, edukacja, budowa 

mieszkań socjalnych itd. Zadania z tej sfery mogą być zlecane różnym pomiotom. Przykładem 

jest służba zdrowia – realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej czy 

prowadzenie szpitali przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ), które są na 

podstawie kontraktów finansowane przez państwo (Narodowy Fundusz Zdrowia). Zadania 

związane ze świadczeniem usług są również przekazywane organizacjom pozarządowym. 

Takim przekazaniem zadania jest powierzenie lub zlecenie realizacji zadania i udzielenie na 

ten cel dotacji. 

 Orzekanie z wykorzystaniem w realizacji tych zadań metod władczych, przejawiających się 

w uprawnieniu do wydawania decyzji administracyjnych, przyznanym na podstawie 

przepisów ustawowych. Wykonanie decyzji administracyjnych jest zagwarantowane 

przymusem państwowym. W ramach tych zadań administracja może zezwalać lub zakazywać 

określonych działań, na podstawie kryteriów określonych w ustawach, ale rozpatrywanych 

i odnoszonych do każdej indywidualnej sprawy. Przykładami mogą być: pozwolenia na 

budowę, koncesje na alkohol, pozwolenia na wycinkę drzew itd. Ta forma realizacji zadań 

publicznych obejmuje również uprawnienia nadzorcze i kontrolne wykonywane przez służby, 

inspekcje i straże (policja, inspekcja pracy, inspekcja sanitarna, straże gminne/miejskie). 

Zadań o charakterze orzeczniczym, administracja nie może przekazywać podmiotom 

niepublicznym. Podmioty niepubliczne nie mogą również brać udziału w procesie ich 

wydawania (procedurze administracyjnej), chyba, że przepisy prawa dają im status strony 

postępowania. 

 Tworzenie przepisów, norm i standardów, w ramach ustawowo przewidzianych upoważnień. 

Zarówno organy administracji rządowej (ministrowie, wojewodowie), jak i samorządowej 

(rady, sejmiki, zarządy, burmistrzowie) są upoważnieni ustawami do wydawania różnego 

rodzaju przepisów. Wydawanie ich odbywa się w formie zarządzeń, rozporządzeń, uchwał. Po 

ich publikacji, wchodzą one w życie jako powszechnie obowiązujące. Rola sektora 

pozarządowego w tej sferze zadań publicznych ogranicza się do konsultacji, ewentualnie 

inspiracji władz publicznych do podejmowania określonych działań w zakresie tworzenia lub 

zmiany takich przepisów. 

Ponadto administracja publiczna może podejmować również działania niewładcze, polegające na 

inspirowaniu, koordynacji (ale nie przymusowej) określonych przedsięwzięć. Celem takich działań 

będzie przede wszystkim realizacja zadań publicznych w sferze kreowania lepszych warunków 

rozwoju cywilizacyjnego czy stymulowania rozwoju gospodarczego. W realizacji tego typu zadań 

organizacje pozarządowe mogą być również partnerem działań administracji publicznej. 

 

Struktura administracji publicznej 
 

W Polsce współcześnie system administracji publicznej dzielimy na 2 równorzędne piony: 

1. Struktura administracji rządowej 

2. Struktura administracji samorządowej 

 



Oba te piony mają wspólny cel. Tym celem jest wykonywanie administracji publicznej. Istnieje jednak 

szereg elementów różniących te 2 systemy administracyjne. Różnią się pod względem struktury, 

organizacji i kompetencji. Z uwagi na terytorialny zasięg działania organy administracji rządowej dzieli 

się na grupę organów naczelnych i centralnych oraz grupę organów terenowych. Organy naczelne 

i centralne decydują o podstawowych sprawach określonej gałęzi administracji oraz kierują 

działalnością organów określonego pionu administracji.  

Charakterystyczne cechy naczelnych organów administracji: 

1. są one powoływane przez Prezydenta bezpośrednio lub po uprzednim wyborze przez 

Sejm, 

2. są to organy zwierzchnie wobec pozostałych organów w strukturze administracji 

rządowej, 

3. właściwość terytorialna tych organów obejmuje obszar całego kraju, 

4. organy te ponoszą odpowiedzialność polityczną przed sejmem, i konstytucyjną przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. 

 

Przykłady naczelnych organów: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie 

Centralnymi organami administracji rządowej są organy utworzone w trybie ustawowym, których 

właściwość miejscowa również rozciąga się na terytorium całego kraju, ale kierownicy tych organów 

nie wchodzą w skład Rady Ministrów. 

Przykłady centralnych organów: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych 

Administrację rządową na obszarze województwa wykonuje wojewoda, który jest przedstawicielem 

Rady Ministrów w terenie. Wojewoda sprawuje władzę ogólną w województwie, pod jego 

zwierzchnictwem nastąpiło zespolenie kilkunastu terenowych organów administracji specjalnej np. 

Inspekcja Handlowa, Służba Ochrony Zabytków, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, 

Państwowa Straż Pożarna itd. Zespolenie pojawia się w kilkunastu płaszczyznach: 

1. płaszczyzna organizacyjna – regulaminy funkcjonowania działania tych służb są częścią 

składową ogólnego regulaminu działania Urzędu Wojewódzkiego 

2. zespolenie osobowe – Wojewoda, jako zwierzchnik ma prawo powoływać kierowników 

tych organów (wyjątek: Komendant Policji) 

3. płaszczyzna kompetencyjna – Wojewoda jest organem administracji rządowej  

w województwie, zespolonej, a jego zadania i kompetencje wykonywane są przez 

wojewódzkich inspektorów, komendantów, którzy działają w jego imieniu z upoważnienia 

ustawowego. 

 

Administracja Państwowa 
 

Budowa administracji publicznej w Polsce trwa od lat, bowiem administracja jest strukturą złożoną 

od strony prawnoorganizacyjnej. Ustawy regulujące funkcjonowanie administracji wskazują jednostki 



powołane do wykonywania określonych zadań, precyzują ich status prawny, strukturę, tryb 

powoływania, nadzór, zadania i kompetencje. Nie istnieje jeden akt prawny normujący budowę całej 

administracji rządowej w Polsce; nie ma także prawnej definicji organu administracji publicznej.  

W nauce prawa administracyjnego znajdziemy natomiast definicję, zgodnie z którą organ 

administracji: 

 stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część aparatu administracji publicznej, tworzoną na 

podstawie prawa i w sposób przez prawo przewidziany; 

 działa w imieniu i na rachunek państwa; 

 z reguły jest uprawniony do stosowania środków władczych; 

 wykonuje zadania publiczne z zakresu administracji;  

 działa w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji. 

 

Aparatem pomocniczym organu jest urząd, czyli struktura organizacyjna i majątkowa oraz zespół 

ludzi wyodrębniony do realizacji zdań organu. Np. urzędem obsługującym Radę Ministrów oraz 

Prezesa Rady Ministrów (organy) jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Pojęcie organu administracji odróżnia się od osoby, która pełni funkcję "piastuna" organu. 

Administracja rządowa składa się z organów naczelnych i centralnych. 

Organy naczelne to przede wszystkim Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie 

i szefowie komitetów wchodzący w skład Rady Ministrów, obsługiwani przez urzędy, zwane 

ministerstwami. Organy naczelne powoływane są przez Prezydenta RP lub przez Sejm, a ich 

właściwość obejmuje terytorium całego państwa. Ministrowie kierują określonymi działami 

administracji rządowej lub powierza się im odrębne zadania ("minister bez teki"). O tym, jakimi 

działami administracji rządowej kierują ministrowie, decyduje Prezes RM. W niektórych 

ministerstwach działają pełnomocnicy rządu powołani do wyodrębnionych spraw. 

Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy: prezes, przewodniczący, szef, 

główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor. Przepisy prawa określają je jako centralne 

organy administracji rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie nadzorowane, 

których właściwość obejmuje teren całego państwa. Obsługiwane są przez urzędy, a ich 

podstawowym zadaniem jest wykonywanie prawa. Należą do nich także komisje, czyli organy 

kolegialne kierowane przez przewodniczących. Centralne organy administracji rządowej podlegają 

Prezesowi RM, Radzie Ministrów lub odpowiednim ministrom, które to organy sprawują nad nimi 

nadzór. 

Funkcję samodzielnego centralnego organu administracji rządowej może pełnić także sekretarz lub 

podsekretarz stanu w ministerstwie, nieposiadający odrębnego aparatu obsługi (zwłaszcza na 

szczeblu centralnym), który jest obsługiwany przez ministerstwo lub podległy mu inny organ, np. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (Ministerstwo 

Finansów). Organ taki może też wykonywać zadania organu- 

-ministra - np. Szef Służby Celnej (wykonuje zadania ministra finansów), Szef Obrony Cywilnej Kraju 

(MSWiA i Komendy Głównej Straży Pożarnej), Główny Inspektor Dozoru Jądrowego (zadania prezesa 

Polskiej Agencji Atomistyki). Służby wykonujące zadania takich organów mają najczęściej status 



administracji niezespolonej, a ich jednostki terenowe - status samodzielnego organu administracji 

rządowej (np. naczelnik urzędu skarbowego). Występują też przypadki polegające na usytuowaniu 

jednostki w strukturach ministerstwa, np. Prokuratura krajowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Organy centralne są obsługiwane przez: kancelarie, komendy główne, agencje, główne inspektoraty, 

urzędy, dyrekcje, kasy. Z punktu widzenia finansów publicznych urzędy te są tzw. jednostkami 

budżetowymi. Ministrowie sprawują, z mocy ustawy o działach administracji rządowej lub innych 

ustaw, nadzór nad licznymi podlegającymi im jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania 

o szczególnym charakterze - np. Prezes RM nadzoruje Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz 

Centrum Badania Opinii Społecznej. 

Z punktu widzenia systemu finansów publicznych, zgodnie z art. 5 ustawy  o finansach publicznych, 

do sektora finansów publicznych zalicza się jednostki, które wykonują zadania publiczne w imieniu 

rządu na szczeblu centralnym, a więc: 

 

 organy władzy publicznej; 

 organy administracji rządowej; 

 jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek 

budżetowych, a także jednostki badawczo-rozwojowe; 

 fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i zarządzane przez nie fundusze oraz Narodowy Fundusz Zdrowia; 

 Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

 państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw wykonujące zadania 

publiczne, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 

 Istnieją także delegatury lub jednostki terenowe ministerstw i urzędów centralnych 

niebędące samodzielnymi organami. Organizacyjnie wchodzą one w skład centrali urzędu, ale 

działają  

 w terenie jako jej przedstawicielstwa. 

 

Centralne organy administracji rządowej oraz urzędy centralne dzielą się na kilka rodzajów (jest to 

podział wynikający z pełnionych funkcji): 

 

 komendanci obsługiwani przez komendy główne, wykonujący najczęściej zadania; 

 w sferze bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, np. Komendant Główny 

Policji; 

 główni inspektorzy obsługiwani przez główne inspektoraty, a także urzędy dozoru, 

wypełniający funkcje w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego;  

 charakterze specjalistycznym i technicznym, np. Główny Inspektor Farmaceutyczny; 



 prezesi urzędów zwanych urzędami regulacyjnymi, do których zadań należy regulacja 

funkcjonowania ważnych gospodarczo i społecznie rynków; 

 charakterze monopolistycznym w interesie konsumentów, np. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

 komisje (część z nich pełni także funkcje regulacyjne) obsługiwane przez urzędy komisji lub 

biura, np. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; 

 organy realizujące politykę państwa w określonym obszarze, pod nadzorem organu 

naczelnego, nie posiadające jednak prawa inicjatywy ustawodawczej;  

 i wydawania przepisów powszechnie obowiązujących, np. Szef Służby Cywilnej. 

W administracji rządowej występują także państwowe jednostki organizacyjne niebędące ani 

ministerstwami, ani urzędami centralnymi, podległe Prezesowi Rady Ministrów. Pełnią one istotne 

funkcje w systemie administracji rządowej, zwłaszcza w procesie przygotowywania polityki rządu. Są 

to rządowe centra, np. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (zakończyło swoją działalność 31 

marca 2006 r.) oraz Rządowe Centrum Legislacji. 

Specyficznymi jednostkami wykonującymi zadania administracji rządowej, zwłaszcza odnośnie do 

bezpieczeństwa publicznego, są formacje uzbrojone (niektóre umundurowane), powoływane przez 

ustawy i podległe poszczególnym ministrom. Część z nich stanowi aparat wykonawczy centralnych 

organów administracji rządowej, np. komendantów głównych (policja), część - np. Biuro Ochrony 

Rządu, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna - podlega bezpośrednio ministrom i wykonuje 

zadania specjalistyczne w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zadania publiczne, za które odpowiada Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie, 

zwłaszcza w sferze gospodarczej i społecznej, wykonują także podmioty niemające statusu organu 

administracji rządowej, ale tworzone na podstawie ustawy lub ustanowione przez naczelny organ 

administracji rządowej w formie: 

 państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej, lub nie, osobowość prawną; 

 państwowej osoby prawnej; 

 jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa tworzonej w drodze ustawowej. 

 

Podmioty te ustanawia się w celu wykonywania zadań państwa. Mają one charakter cywilno-

administracyjny i różnią się między sobą strukturą organizacyjną, zasadami prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz procedurami działania. Najczęściej noszą nazwy: agencja, zakład lub fundusz (np. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia), organizacja, biuro, komitet, centrum. 

Części z tych podmiotów przysługują środki prawne właściwe dla organów państwowych (decyzje - 

np. ZUS), część działa za pomocą środków o charakterze cywilnoprawnym (umowy, udział 

własnościowy w majątku innych podmiotów). 

Wiele zadań publicznych, zwłaszcza socjalnych, wykonują, na szczeblu centralnym, bezpośrednio 

ministerstwa lub państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są 

dysponentami tzw. państwowych funduszy celowych. Fundusze te są jedną z form 

organizacyjnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych. Mogą występować  



w formie wyodrębnionego rachunku bankowego lub jednostki organizacyjnej. Do dysponentów tych 

należą m.in. minister. pracy i polityki społecznej (Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych), prezes ZUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych). 

Zadania publiczne wykonują także fundacje i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej podległe 

najczęściej ministrom - np. Poczta Polska (minister transportu), Lasy Państwowe (działa w nich Służba 

Leśna) (minister środowiska), fundacje publiczne, np. Centrum Badania Opinii Społecznej (KPRM) 

i inne jednostki organizacyjne, np. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (nadzór Prezesa RM). 

Specyficzną dla wykonywania zadań publicznych jest sytuacja, kiedy w ramach przedsiębiorstwa 

"Lasy Państwowe" działa Straż Leśna, mająca na mocy ustawy uprawnienia do użycia środków 

przymusu bezpośredniego i nakładania mandatów. Strażą kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej 

podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Podobnie jest w przypadku 

funkcjonowania Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Służby Parku 

Narodowego. 

 

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

Część zadań publicznych, za których realizację odpowiedzialność ponosi Rada Ministrów - np. 

związanych z bezpieczeństwem publicznym czy finansami państwa - wykonują organy terenowe, 

zwane np. wojewódzkimi komendantami, inspektorami, dyrektorami, obsługiwane przez odrębne od 

urzędów centralnych urzędy obsługi, np. wojewódzkie komendy, inspektoraty, urzędy itp. 

Administracja rządowa w terenie dzieli się na zespoloną, pozostającą pod zwierzchnictwem 

wojewody i składającą się ze służb, inspekcji i straży, oraz niezespoloną - podlegającą 

bezpośredniemu zwierzchnictwu ministrów lub centralnych organów administracji rządowej. 

Informacje na temat administracji zespolonej można znaleźć na stronach MSWiA, wojewodów oraz 

głównych inspektoratów oraz komend, a dotyczące administracji niezespolonej - na stronach 

ministrów sprawujących zwierzchnictwo nad tą administracją. 

 

Organy rządowej administracji zespolonej: 

 

 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; 

 Komendant Wojewódzki Policji; 

 Kurator Oświaty; 

 Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; 

 Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii; 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 

 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej; 



 Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, 

inspektoratów, oddziałów i kuratoriów. 

Organy rządowej administracji niezespolonej: 

 Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi 

komendanci uzupełnień; 

 Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli 

skarbowej; 

 Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych; 

 Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 

 Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów 

probierczych; 

 Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 

 Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 

 Dyrektorzy urzędów morskich; 

 Dyrektorzy urzędów statystycznych; 

 Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej; 

 Komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendanci placówek i dywizjonów Straży 

Granicznej; 

 Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego; 

 Państwowi inspektorzy sanitarni; 

 Powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii; 

 Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci urzędów, izb, zarządów, komend, 

inspektoratów itp. 

 

Administracja Samorządowa 
 

W ramach administracji samorządowej należy mówić o gminie, powiecie i województwie 

samorządowym. Na poziomie województwa działają 2 administracje równoległe: rządowa 

i samorządowa. 

Gmina nie podlega powiatowi, a powiat województwu samorządowemu.  

Każda z jednostek samorządu terytorialnego jest autonomiczna (niezależna). 



Gmina – to wspólnota samorządowa. Występują 2 przesłanki żeby mogła powstać: terytorium + 

mieszkańcy. Tworzone są z mocy prawa, tym prawem jest ustawa z 8 marca 1990r. W tej chwili 

nazywa się „O samorządzie gminnym”. Jej nazwa została zmieniona w 1998r. na obecnie brzmiącą. 

Pierwotnie nazywała się „O samorządzie terytorialnym”. W 1990r. przywrócono gminy. W 1998r. 

nastąpił kolejny etap reformy. Ustawami z 5 czerwca 1998r. wprowadzono powiaty i województwa 

samorządowe. Ustawy te noszą tytuły „O samorządzie powiatowym” i „O samorządzie 

wojewódzkim”. Ponieważ powiaty i województwa samorządowe oprócz gmin stanowią samorząd 

terytorialny. 

Władze gminy – najwyższą władzą są jej mieszkańcy, w wyborach powołują organy gminy. Organami 

gminy są: organ uchwałodawczy (Rada Gminy), organ wykonawczy jednoosobowy (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta). Działalność gminy jest jawna, jedynie ustawowo może być niejawna. Jawność 

obejmuje m.in. prawo do uczestniczenia w obradach, na posiedzeniach komisji, prawo dostępu do 

dokumentów np. protokoły posiedzeń organów gminy lub koncesje, zezwolenia. Rada Gminy 

obraduje na sesjach i efektem tego mogą być uchwały. Działa ona jawnie, uchwały zapadają 

większością głosów (50%+1). Kadencja trwa 4 lata. 

Kompetencje Rady Gminy – uchwały, statut gminy, ustala wynagrodzenie wójta, wskazuje kierunki 

działania wójta, przyjmuje sprawozdania z wykonanych przez wójta działań, powołuje i odwołuje 

Skarbnika gminy (na wniosek wójta), uchwala budżet gminy, rozpoznaje sprawozdanie, udziela lub 

nie absolutorium wójtowi, uchwala Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (prawo miejscowe 

tworzone jest przez Radę Gminy powszechnie obowiązujące (dotyczące wszystkich mieszkańców) 

w oparciu o te przepisy wydaje się kolejne [zezwolenia]) uchwalanie programów gospodarczych 

(rozwój gminy, turystyki itp.), podejmowanie uchwały w sprawie podatków i opłat (np. podatek rolny, 

ustawa o podatkach lokalnych, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa), zarządza majątkiem gminy, 

podejmuje uchwałę, do jakiej sumy wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. W sprawach 

współdziałania samorządowego z innymi organami konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę 

Gminy (porozumienia międzygminne np. budowa obiektów sportowych). Może uchwalić stypendia 

dla uczniów, studentów. Rada Gminy kontrolując działalność wójta powołuje komisję rewizyjną. 

 

 „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 

Wypracowanie i upowszechnianie standardów” – istota i założenia 
 

Pomysł pogłębienia wiedzy w zakresie standardów współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi oraz konieczność stworzenia warunków dla usprawnienia tej 

współpracy zainicjowany został w 2008 r. w Departamencie Pożytku Publicznego (DPP) Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Ze zgromadzonych przez DPP danych oraz na podstawie wyników 

prowadzonych badań dotyczących funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie stwierdzono, iż mimo zapisów ustawowych, współpraca ta wygląda bardzo różnie 

na poszczególnych szczeblach administracji i w poszczególnych regionach kraju. Oczywistym stała 

wówczas konieczność podjęcia działań, które pozwoliłyby nie tylko tworzyć warunki dla rozwoju 

i wzmacniania współpracy, ale także umożliwiłyby uchwycenie i zmierzenie jej jakościowego aspektu. 

Szansą na to okazał się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), w którym przewidziano m.in. takie 

kierunki wsparcia jak, wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi czy upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych 

pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 



Projekt pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Wypracowanie 

i upowszechnianie standardów”, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej zrealizowany został w latach 2009-2011. Liderem projektu był Departament 

Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami Instytut Spraw 

Publicznych, Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast 

Polskich i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Cel główny projektu stanowiło zwiększenie zakresu 

i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) 

i organizacji pozarządowych (na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego). Cele 

szczegółowe zakładały uświadomienie administracji publicznej i organizacjom pozarządowym 

korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy sektorami, identyfikację i upowszechnienie 

interesujących praktyk, stworzenie poradnika współpracy międzysektorowej, obejmującego model 

współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. W rezultacie zrealizowanego projektu 

wypracowano szereg narzędzi dotyczących współpracy administracji samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi. Ich specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej Departamentu Pożytku 

Publicznego. 

Wypracowany w projekcie model skupia się na kluczowych formach współpracy organizacji 

pozarządowych z władzami samorządowymi w ramach istniejącego w tym zakresie prawa. 

Opracowany został na potrzeby obydwu partnerów współpracy – zarówno organizacji 

pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego 

Ze względu, iż realizacja polityk publicznych na poziomie lokalnym stawia szczególne wymagania 

samorządom, które dysponują zarówno zasobami finansowymi jak i możliwościami inicjowania 

i kształtowania regulacji prawnych, formułowania procedur itp. publikacja dotycząca modelu zawiera 

w głównej mierze zagadnienia, które dotyczą samorządów i ich administracji, jako głównych 

dysponentów procesów koniecznych do rozwoju współpracy. Autorzy nie wprowadzają do modelu 

podziału jednostek samorządu terytorialnego ze względu na ich rodzaj i wielkość. Pod tym względem 

pozostaje on uniwersalny – każdy samorząd może wykorzystać odpowiednie narzędzia zgodnie ze 

swoimi potrzebami i możliwościami. Ponadto w samych przepisach prawa część rozwiązań jest 

obligatoryjnych (np. roczne programy współpracy), a część fakultatywnych (np. rady działalności 

pożytku publicznego czy wieloletnie programy współpracy), a część w ogóle nie wynika z regulacji 

prawnych, lecz z kultury współpracy (np. partnerstwa lokalne). O zastosowaniu konkretnych 

rozwiązań (poza obowiązkowymi) powinni zdecydować partnerzy, kierując się kryterium ich 

przydatności. 

Szczególny nacisk położono w modelu na zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

i administracją samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie: efektywność, pomocniczość, jawność, suwerenność stron, uczciwą konkurencję  

i partnerstwo. Zasady te wynikające z zapisów prawnych powinny obowiązywać obie strony 

współpracy. Dodatkowo model uwzględnia i wyjaśnia przekrojową zasadę równości szans – jedną 

z kluczowych zasad związanych z porządkiem demokratycznym. 

W modelu współpracy założono wypracowanie standardów w ramach trzech płaszczyzn [Model 

współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, s. 12-15]: 

 Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 

w zakresie tworzenia polityk publicznych. 

 Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. 



 Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. 

 

W ramach płaszczyzny I zdefiniowano pojęcie polityki publicznej, którą zinterpretowano jako sumę 

systemowych i porządkowych działań, które podejmowane są dla rozwiązywania najważniejszych 

problemów, które dotykają mieszkańców lokalnych społeczności. Obejmuje ona trzy kluczowe sfery – 

koncepcje rozwiązań problemów, działania publiczne (ich produkty), a także rezultaty tych działań 

(wpływ działań na dobrostan obywateli). Polityki publiczne są zazwyczaj tworzone i wykonywane 

w warunkach partnerskiego współdziałania różnych podmiotów, począwszy od władz lokalnych 

poprzez organizacje obywatelskie, aż po indywidualnych obywateli. Płaszczyzna ta zawiera też opis 

rozwiązań, które dotyczą udziału organizacji pozarządowych i władz samorządowych w kształtowaniu 

polityk publicznych, strategii (długofalowych zamierzeń dotyczących celów i realizacji polityk) 

i programów (bieżących i wieloletnich planów działań podporządkowanych strategiom). 

Płaszczyzna II identyfikuje zadania publiczne, które podejmuje administracja samo-rządowa 

w ramach ustaw określających zakres ich kompetencji. Płaszczyzna zawiera zatem opis współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem 

różnych form współpracy finansowej i niefinansowej. 

W płaszczyźnie III infrastrukturę współpracy zdefiniowano jako ogół lokalnie ukształtowanych 

czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na współpracę 

pomiędzy sektorem samorządowym a trzecim sektorem (pozarządowym). Czynniki te w poważnej 

mierze stymulowane są przez działania samorządu (administracji). W tej płaszczyźnie mieszczą się 

zarówno instytucje działające na rzecz organizacji pozarządowych, dotyczące ich prawo miejscowe, 

jak i relacje oraz wzorce postępowań występujące w danej jednostce samorządu. 

Charakterystykę modelu rozpoczyna interpretacja ustawowych zasad współpracy w trzech jej 

płaszczyznach. Następnie każda z płaszczyzn analizowana jest według jednolite-go schematu. 

Pierwszym elementem jest krótkie wprowadzenie w zakres współpracy objęty daną płaszczyzną. 

Następnie każda z płaszczyzn podzielona została na części składowe, na-zwane obszarami. Każdy 

obszar opisywany jest z perspektywy realizacji 6 zasad: efektywności, pomocniczości, jawności, 

suwerenności stron, uczciwej konkurencji i partnerstwa – które tym samym stają się osią całości 

modelu. Następnie określane są narzędzia/wzorce działania, które wskazują rozwiązania niezbędne 

do właściwej realizacji współpracy w danym obszarze. Te same narzędzia/działania mogą pojawiać się 

kilkakrotnie w różnych obszarach modelu ze względu na wielość spełnianych przez nie funkcji (np. 

informacyjną i integracyjną). Ostatnim elementem modelu są wskaźniki, które stanowić mają 

podstawę pomiaru: czy i w jaki sposób realizowana jest współpraca w danym obszarze. 

 

W ramach modelu wypracowano również Lokalny Indeks Jakości Współpracy, będący syntetycznym 

miernikiem oceny współpracy między organizacjami i administracją samorządową. Podstawą 

wyliczeń w indeksie jest ocena współpracy w sześciu aspektach: 

 infrastruktury współpracy 

 publicznej dostępności infrastruktury współpracy, 

 współpracy finansowej, 

 współpracy pozafinansowej, 



 wiedzy i opinii organizacji o uwarunkowaniach współpracy, 

 zadowolenia organizacji ze stanu współpracy. 

 

Dobre praktyki udanej współpracy z samorządem 
 

Działalność organizacji pozarządowych sytuuje się w obszarze bardzo bliskim działaniom i celom 

sektora publicznego. NGO podejmują działalność związaną z realizacją zadań wydelegowanych przez 

państwo oraz zadań publicznych, na które istnieje popyt, ale ani administracja państwowa, ani sektor 

prywatny nie chcą lub nie potrafią ich wykonać.  

Za organizacje działające w pierwszym obszarze można uznać te wykonujące tzw. zadania zlecone, 

które są im powierzane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to dla organizacji sytuacja 

bardzo wygodna, ponieważ zazwyczaj wiąże się z pewnym i długotrwałym finansowaniem 

określonych działań. Jednak z drugiej strony często traci ona w ten sposób swoją niezależność, 

zwłaszcza jeśli zaprzestanie starań o pozyskanie innych źródeł finansowania. Komfort 

i bezpieczeństwo wynikające z zapewnienia środków przy realizacji zadań zleconych nierzadko 

powodują zaistnienie takiej sytuacji. W tych okolicznościach organizacje rezygnują z dalszego rozwoju 

i uzależniają się od źródeł oferowanych w ramach tychże działań.  

Drugi obszar również związany jest z wykonywaniem zadań publicznych, jednak ich realizacja 

przebiega w inny sposób, tj. poprzez różnego rodzaju konkursy, i występuje najczęściej w formie 

jednorazowych dotacji. Ta droga finansowania działalności organizacji jest w Polsce najbardziej 

powszechna. Środki publiczne rządowe i samorządowe stanowią większość budżetów organizacji. 

Inne ważne źródła ich przychodów to fundusze strukturalne i zagraniczne środki pomocowe. 

Trzecim ważnym obszarem potencjalnej współpracy organizacji pozarządowych i sektora publicznego 

jest wpływanie na kierunki rozwoju polityki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, czyli działalność 

lobbingowa bądź strażnicza (ang. watchdogs) NGO. W tych wypadkach konieczne jest zachowanie 

zupełnej niezależności organizacji od innych podmiotów, także w sferze finansowej. 

 

Dobre praktyki współpracy z jednostkami administracji 

 

• Przyjęcie postawy otwartej na współpracę 

Warto przyjąć założenie, że po obu stronach – zarówno w NGO, jak i w JST – są ludzie zainteresowani 

ciągłym rozwojem i wzbogacaniem relacji NGO-JST. 

 

• Podkreślanie w codziennych kontaktach wspólnoty celów 

Współpraca staje się łatwiejsza, jeśli uwaga skoncentrowana zostaje na tym, co nas łączy, a nie na 

tym, co nas dzieli („zależy nam na tym samym”). Ważne jest przy tym podkreślanie, że wspólne 

działania JST z NGO powinny być „szyte na miarę”, czyli planowane po przeprowadzeniu pogłębionej 

diagnozy lokalnych potrzeb. 

 



• Oparcie współpracy na wspólnie wypracowanych dokumentach strategicznych 

Doświadczenia NGO, które doprowadziły w gminach do wypracowania lokalnych strategii rozwoju 

edukacji, wskazują na wysoką przydatność metody partycypacyjnej. Uspołecznianie przygotowania 

gminnej strategii edukacji powodowało, że zaplanowane w strategii działania lepiej spełniały 

oczekiwania i preferencje mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży i ich rodziców, trafniej odpowiadały 

na ich realne potrzeby. 

 

• Budowanie wiarygodności NGO 

Najłatwiej osiągnąć to poprzez współpracę z wieloma podmiotami/instytucjami, a także osobami 

znanymi oraz pozytywnie postrzeganymi w lokalnym środowisku (autorytetami).  

 

• Dbanie o wysoką jakość działań prowadzonych przez NGO 

Jakość jest tu rozumiana jako możliwie wysoki poziom zadowolenia wszystkich interesariuszy 

przedsięwzięć NGO. Można to osiągnąć poprzez trafne dopasowanie działań do lokalnych potrzeb. 

Stąd duże znaczenie rzetelnej diagnozy lokalnych problemów i zasobów. 

 

• Promowanie działań podejmowanych przez NGO i osiągniętych rezultatów 

Informacje o działaniach prowadzonych przez NGO mogą być upowszechniane poprzez lokalne 

media, udział w spotkaniach społeczności lokalnej lub inne formy zwyczajowo przyjęte w danej 

społeczności. Ważne jest przy tym, aby działania informacyjne były prowadzone systematycznie i były 

kierowane do jak największej liczby mieszkańców. 

 

• Budowanie własnego wizerunku – NGO jako atrakcyjny partner JST 

W kontaktach z przedstawicielami JST należy podkreślić korzyści ze współpracy z NGO. Warto zwrócić 

uwagę szczególnie na to, że NGO posiada zaangażowane i kompetentne zasoby ludzkie oraz 

charakteryzuje się większą swobodą działania niż JST. 

 

• Stworzenie możliwości realnego uczestnictwa przedstawicieli JST w podejmowaniu decyzji 

w obszarze dotyczącym współpracy 

Najbardziej efektywne formy to zapraszanie przedstawicieli JST do udziału w ważnych wydarzeniach 

NGO, bieżące informowanie o pomysłach/planach/ideach tworzonych w NGO, wspólne planowanie 

działań z przedstawicielami JST i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z ich realizacją. 

Bardzo ważnym warunkiem skutecznej współpracy jest zapewnienie czasu wystarczającego na 

szczegółowe ustalenie zasad zaangażowania obu stron we wspólne przedsięwzięcie. 

 

Wdrożenie powyższych rekomendacji przyczynia się do wzmocnienia pozycji NGO w środowisku 

i dzięki temu pozwala na przyjęcie partnerskich zasad współpracy z JST. Partnerska współpraca z JST 



daje z kolei organizacjom pozarządowym większe szanse wprowadzania w codzienne życie 

społeczności swojej misji i stylu działania. 

 

 

Budowanie programu współpracy – Cele i Efekty 
 

Informacje dotyczące Budowania programu współpracy stanowią wyciąg najważniejszych informacji  

z dokumentu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o tytule Zasady tworzenia 

programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

Metodologia i zalecenia 

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju 

lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne 

obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system 

funkcjonowania gminy / powiatu / województwa na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz  wynikające z innych ustaw  kompetencje jednostek 

samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

Pięć podstawowych zasad dotyczących tworzenia programów współpracy administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi: 

 

1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji  

pożytku publicznego. 

2. Program współpracy ma charakter obligatoryjny.  

3. Formalnie program współpracy ma charakter roczny ale powinien być tworzony 

z perspektywą współpracy wieloletniej. 

4. Sam proces budowania programu współpracy powinien być efektem współpracy dwóch 

podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych 

działających na jej obszarze. 

5. Program współpracy dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy a nie jedynie zlecania 

zadań. 

 

 

 



Cele współpracy 

 

CEL GŁÓWNY: 

Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może 

wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie 

/ powiecie / województwie; 

3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art.4 ustawy; 

5. udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy ; 

6. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 

7. wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu 

długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat 

 

Powyższe cele powinny być realizowane poprzez: 

 

 równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków ( stosownie do ustawy 

o dostępie do informacji publicznej); 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wykorzystując zasady 

dialogu społeczno – obywatelskiego; 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów 

administracji publicznej; 

 zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie 

wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 

wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 

dofinansowanie  



 współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji  i jawności, przy czym: 

o w myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji 

publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot 

obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania 

problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie 

współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają 

realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;  

o zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie 

określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, 

uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, 

wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych;  

o kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy zlecaniu 

organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru 

najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając 

zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych  w art. 25 

i art. 28 ust. 3  ustawy o finansach publicznych;  

o mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają 

współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach 

i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest 

współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już 

prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji  

publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania 

tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji 

analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Jednym z instrumentów 

upubliczniania informacji powinien być Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Art. 13 

ustawy wprost mówi, o tym, że ogłoszenia konkursów adresowanych do organizacji 

pozarządowych winny być ogłaszane w BIP. Rozsądne wydaje się umieszczenie 

w strukturze tworzonego przez administrację publiczną BIP części adresowanej do 

organizacji pozarządowych. Wygodną formą informowania organizacji o konkursach 

jest tez umieszczenie bezpłatnego ogłoszenia na portalu organizacji pozarządowych 

www.ngo.pl 

 

 promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych, np. poprzez zapraszanie do 

udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie społeczeństwa o udziale organizacji 

pozarządowych w pracach na rzecz gminy / powiatu w lokalnych gazetach, publikacjach, 

tablicach informacyjnych; wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności lokalnych 

(udostępnianie nieodpłatne sali, sprzętu, umieszczanie informacji na stronach internetowych 

urzędu), pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego; dofinansowanie działalności 

organizacji pozarządowych; 

 stworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze danej jednostki 

samorządowej opartego na ścisłej współpracy władz samorządowych i organizacji 

pozarządowych. 



 

Efekty 
 

1. upowszechnienie modelu  realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego  

z administracją publiczną, budowanie dialogu obywatelskiego; 

2. zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji pozarządowych 

w zakresie realizowania lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania 

problemów społecznych; 

3. budowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla kształtowania strategii 

rozwoju: gmin, powiatów, województw. 

 

Budowanie programu współpracy – Zakres podmiotowy 
 

Zakres podmiotowy programów współpracy tworzonych w formie uchwał jednostek samorządu 

terytorialnego określony został w art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z nim, podmiotami takich programów współpracy są, z jednej strony, organy jednostek 

samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu i województwa, a z drugiej organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów jednostek 

samorządu terytorialnego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom 

tych organów. Należą do nich w szczególności: 

 stowarzyszenia; 

 fundacje; 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy 

charytatywne, zakłady opiekuńcze) 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

a także, 

 fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządy 

terytorialnego, jeżeli: 

- przepisy odrębne stanowią inaczej 

- majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem 

komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, lub 

- fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na 

rzecz nauki; 

 

 W programie współpracy  mogą  być także uwzględnione podmioty wymienione w art. 3 ust 4 

ustawy o działalności pożytku (...), do których należą:  



 związki zawodowe i organizacje pracodawców; 

 partie polityczne 

 samorządy zawodowe; 

 fundacje utworzone przez partie polityczne; 

 spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej 

 

Należy jednak podkreślić, iż współpraca z powyżej wymienionymi podmiotami nie może być 

prowadzona w formie zlecania zadań publicznych, gdyż przepisów działu II Działalność Pożytku 

Publicznego przedmiotowej ustawy w stosunku do nich się nie stosuje. 

 

Budowanie programu współpracy – Zakres przedmiotowy 
 

W przypadku zakresu przedmiotowego programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, trzeba podkreślić, że art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy 

wymienia w sposób enumeratywny zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku 

publicznego. Należą do nich zadania z zakresu :  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn; 

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 



14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom     

społecznym; 

17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

19) ratownictwa i ochrony ludności; 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  

w kraju i za granicą; 

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

23) promocji i organizacji wolontariatu; 

24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub      

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3, w zakresie określonym w pkt 1-23. 

 

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

w uchwalanym przez siebie programie współpracy powinien wybrać i określić roczne zamierzenia  

i nakreślić wieloletnie priorytety działania związane ściśle ze specyfiką sytuacji społeczno – 

ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego. 

     W programie powinna znaleźć się analiza potrzeb oraz możliwości efektywnego realizowania 

wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocena potencjału organizacji pozarządowych, tj. 

doświadczenia: 

- w realizacji usług publicznych danego rodzaju; 

- w dysponowaniu pieniędzmi publicznymi 

 oraz posiadanej kadry, wolontariuszy, również pewności wykonania zleconych zadań.  

 W dokumencie tym powinny zostać wyznaczone cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe  

i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach.  

Roczny program współpracy powinien uwzględniać również system oceny oraz monitorowania 

realizowanych, zarówno przez sektor samorządowy jak i pozarządowy, usług.  

Program współpracy powinien zawierać tryb, sposób w jakim mieszkańcy będą informowani  

o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe (zadanie, miejsce, 

termin, fundusze, liczba beneficjentów, zaangażowanie społeczności lokalnej, itp.) 

 



Budowanie programu współpracy – Formy współpracy 
 

Formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy mogą być prowadzone w szczególności poprzez : 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji  lub 

b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji; 

 

Podstawą do zlecania usług powinien być roczny program współpracy, a samo zlecanie usług 

powinno wynikać z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania środków. 

Prawidłowa realizacja zadań publicznych wymaga oddzielenia funkcji decyzyjnych (przyznającego 

zadanie, zlecającego wykonanie zadania) od funkcji wykonawczych. Organy publiczne, dysponujące 

funduszami publicznymi, powinny w drodze decyzji ustalać prawo do świadczenia, przekazywać 

środki niezbędne na jego realizację oraz kontrolować prawidłowość wykonania tego zadania. 

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że 

przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.1) 

(załącznik „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty 

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania”) 

Samorząd dla prawidłowego zlecania zadań organizacjom pozarządowym powinien stworzyć bazę 

danych zawierającą informację nt. organizacji pozarządowych działających na obszarze danej 

jednostki samorządu terytorialnego oraz dbać o jej aktualizację. 

W przypadku nieposiadania powyższych informacji, samorząd może zwrócić się do odpowiedniej 

instytucji, organizacji pozarządowej (np. Stowarzyszenia KLON / JAWOR prowadzącego 

ogólnodostępną internetową bazę danych organizacji pozarządowych pod adresem  

http://www.ngo.pl) posiadającej bogatą bazę danych w tym zakresie  (należy zaznaczyć, że również 

z tego źródła informacje mogą być niepełne). 

  

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych danej jednostki 

samorządu terytorialnego; informacje te powinny dotyczyć zarówno działań 

podejmowanych przez samorządy jak i przez organizacje pozarządowe, 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Gminy oraz 

Komisjach Rady Gminy, z prawem zabierania głosu, 



c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach sfery publicznej. 

 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: 

a) organizowanie przez administrację publiczną konsultacji w sprawach realizacji 

poszczególnych zadań gminy, 

b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy 

oraz Komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał 

odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji, 

c) udostępnienie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień 

związanych z profilem działalności tych organizacji, 

d) udział organizacji pozarządowych w posiedzeniach Wojewódzkich Komisji Dialogu 

Społecznego. 

 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. 

W ramach takich zespołów  można opracowywać wspólne plany działań na rzecz  mieszkańców 

z wykorzystaniem miejscowego potencjału organizacji oraz infrastruktury. Zespół taki stanowić może 

efektywne forum tworzenia programów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Na jego 

forum mogą być wypracowywane projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej  organizacji oraz dyskutowane projekty uchwał odnoszących się do zagadnień 

związanych z obszarem działalności tych organizacji. 

Zespoły takie mogą również stanowić  forum, na którym przygotowywane byłyby zalecenia, co do 

sposobu wykonywania usług publicznych, w tym również trybu zlecania ich wykonania czy to 

w formie  dofinansowania  czy też pełnego finansowania. Wreszcie przedstawiciele organizacji 

pozarządowych mogą występować w roli obserwatorów lub członków (po zastosowaniu 

odpowiednich procedur eliminujących konflikt interesów) w komisjach rozstrzygających wyniki 

konkursów na finansowanie lub dofinansowanie działań zlecanych organizacjom pozarządowym. 

Ustawowe nałożenie obowiązku współpracy nie oznacza nałożenia obowiązku współpracowania we 

wszystkich formach wymienionych w ust.1, a charakter tych form jest komplementarny a nie 

wynikowy (nie hierarchiczny). Co więcej, nie ma podstaw do przyjmowania, iż kolejność, w jakiej 

zostały wymienione określone formy, wskazuje na preferencje ustawodawcy, a tym samym 

uznawania za podstawową formę współpracy zlecania realizacji zadań publicznych. Zlecanie – 

zdefiniowane w ust. 4 art. 5 – jest niewątpliwie najbardziej intensywną i w rezultacie sformalizowaną 

formą współpracy, łączącą się z zaangażowaniem środków publicznych, a zatem powinno ono być 

traktowane jako forma szczególna, do której można dojść zasadniczo po wykorzystaniu form mniej 

intensywnych i sformalizowanych. W tym kontekście, za podstawową formę można by uznać raczej 

wzajemne informowanie się - tym bardziej że bez takiej informacji niemożliwe jest utrzymywanie 

jakiejkolwiek trwalszej współpracy. 



Poniżej zestawiono przykładowe formy współpracy: 

1. udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (oddelegowanie 

pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu itp.); 

2. otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu; 

3. koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 

organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz 

społeczności lokalnej); 

4. doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom, np. 

W przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;  

5. bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami; 

6. zlecanie zadań. 

 

Innymi ważnymi formami współpracy są:: 

1. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie 

działań służących zaspokojeniu potrzeb; 

2. pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 

zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe partnerów 

zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii 

Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny); 

3. umożliwienie organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania 

lokali na działalność; 

4. promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej 

dobrego wizerunku; 

5. organizowanie przez administrację samorządową szkoleń i doradztwa dla 

organizacji pozarządowych; 

6. dofinansowaniu przez samorząd, w formie grantów, pozarządowych ośrodków 

doradztwa dla inicjatyw pozarządowych; 

7. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. 

 

Mając na uwadze powyżej określone założenia ramowego programu współpracy, niezbędne byłoby 

zinstytucjonalizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działań niezbędnych do 

opracowania przez każdą z nich własnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Zaleca się zorganizowanie przez  właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego spotkania 

roboczego (bądź cyklu takich spotkań - w zależności od potrzeb) z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na obszarze danej 

jednostki, w przedmiocie wypełnienia treścią powyższych założeń, w szczególności poprzez 

konkretyzację: 



- zadań objętych programem współpracy; 

- form współpracy; 

- czasu realizacji programu współpracy; 

- zasad monitoringu oraz formy sprawozdania realizacji programu 

współpracy. 

 

Warto przy okazji przypomnieć, że w specyficznym przypadku wystąpienia sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego, rolę mediatora może, zgodnie z Ustawą 

pełnić Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 

W celu usystematyzowania i podniesienia efektywności współpracy między jednostką samorządu 

terytorialnego a organizacjami pozarządowymi  sugerowane jest stworzenie: komórki, zespołu albo 

wyznaczenie pojedynczej  osoby odpowiedzialnej za koordynację tej współpracy. 

Należy zaznaczyć, że na szczeblu urzędów wojewódzkich i marszałkowskich zostali wyznaczeni 

przedstawiciele do współpracy z organizacjami pozarządowymi z danego regionu. 

Organem monitorującym tworzenie programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego  

z organizacjami pozarządowymi  w danym regionie jest wojewoda. 

 



 
   

 

 
 

   

ZAŁOŻENIA ROGRAMU WSPÓŁPRACY  
ADMINISTRACJI  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 

Wstęp 

Powstał dokument stanowi propozycję organizacji pozarządowych na temat obszarów współpracy  
z administracją publiczną. 

 
 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

Celem głównym Programu jest  
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Celami szczegółowymi Programu są: 
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Zasady współpracy  

Zgodnie z zasadą pomocniczości problemy powinny być rozwiązywane na możliwie 
najniższym, odpowiednim szczeblu społecznym. Dzięki temu osoby doświadczające trudności 
mogą mieć wpływ na ich przezwyciężenie. Jednocześnie powoduje to ograniczanie 
interwencjonizmu administracji do wymiaru koniecznego. Zasada ta jest jednocześnie 
gwarancją partycypacji społecznej w procesie decydowania i współzarządzania. 

Zgodnie z zasadą suwerenności administracja publiczna respektuje niezależność i odrębność 
wspólnot obywateli i organizacji społecznych, uznając ich prawo do niezależnego 
identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych. Kluczowe znaczenie dla realizacji 
tej zasady ma symetryczność praw i obowiązków stron współpracy. 

Istotą zasady partnerstwa jest ścisła współpraca między administracją publiczną 
a organizacjami pozarządowymi realizującymi wspólne cele na rzecz społeczeństwa. W myśl 
tej zasady, zakłada się istnienie efektu synergii, zgodnie z którym połączone działania są 
gwarancją osiągnięcia najlepszego rezultatu. 

Zgodnie z zasadą efektywności środki publiczne powinny być wydawane w sposób 
racjonalny. Oznacza to świadome i celowe, oszczędne oraz planowe dysponowanie 
powierzonymi zasobami. Istotą niniejszej zasady jest wybór najefektywniejszej metody 
gospodarowania przy osiąganiu rezultatów najwyżej jakości. 



 
   

 

 
 

Zasada uczciwej konkurencji opiera się na założeniu, iż zarówno instytucje reprezentujące 
administrację publiczną, jak i organizacje pozarządowe mają równe szanse i takie same 
prawa w rywalizacji o możliwość wykonania danego zadania publicznego. Konsekwentne 
kierowanie się niniejszą zasadą ułatwia wybór najlepszego realizatora. Zasada ta implikuje 
unikanie konfliktu interesów. 

Zasada jawności daje prawo partnerom wspólnego przedsięwzięcia do pełnej informacji 
(w tym udostępniania danych). Dysponowanie prawdziwą i rzetelną wiedzą przez obie strony 
ma przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji oraz budowania obustronnego zaufania.  

Ponadto współpraca z organizacjami pozarządowymi powinna opierać się na zasadzie 
wzajemności. Oznacza to, iż strona rządowa zobowiązuje się do stosowania ustalonych 
partnerskich reguł współdziałania. Natomiast jednocześnie oczekuje się od trzeciego sektora 
zapewnienia wysokich standardów jakości prowadzonych działań, racjonalnego 
wykorzystywania powierzonych funduszy, dywersyfikacji źródeł finansowania, rzetelności 
przedstawianych danych i faktów, przewidywalności i konsekwencji w działaniach, 
koordynacji działań oraz gotowości do otwartego i rzeczowego opiniowania działań ze strony 
administracji publicznej. 

 

Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Niefinansowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych przy tworzeniu 
polityk publicznych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
   

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Współpraca finansowa administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie 
realizacji zadań publicznych, które zlecane są w następujących formach: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Okres realizacji Programu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
   

 

 
 

Sposób realizacji Programu 
Cele szczegółowe Priorytetowe zadania publiczne Sposób realizacji Programu 
1.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 
 

Cele szczegółowe Priorytetowe zadania publiczne Sposób realizacji Programu 
2.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

 
 

 

Cele szczegółowe Priorytetowe zadania publiczne Sposób realizacji Programu 
3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

 
 

 

Cele szczegółowe Priorytetowe zadania publiczne Sposób realizacji Programu 
4.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

 
 

Wysokość środków potrzebnych na realizację Programu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
   

 

 
 

 

Sposób oceny realizacji Programu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


