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WPROWADZENIE 

Idąc w ślad za publikacją prof. nadzw. dr hab. Bogusława  Plawgi 

,,Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie 

Województwa Podlaskiego’’ opisujemy zjawisko kontraktowania usług 

społecznych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, a nie organizacji 

pozarządowych. Poprzednio przeprowadzone badanie dotyczyło 

wszystkich organizacji pozarządowych, obecne odnosi się zaś tylko do 

podmiotów ekonomii społecznej. Nie każda bowiem organizacja 

społeczna jest zaliczana do tego kręgu, aby otrzymać miano podmiotu 

ekonomii społecznej, określone stowarzyszenie czy też fundacja 

powinno prowadzić działalność gospodarczą. Inną organizacją, którą 

automatycznie zaliczamy do tego kręgu jest Spółdzielnia Socjalna, z 

racji samej mocy ustawy o spółdzielniach.  

Wydana wcześniej publikacja była inspiracją do powstania nowego 

raportu, bazującego na podobnym, ale różniącym się pod kilkoma 

względami obszarze zadań ekonomii społecznej z terenu województwa 

podlaskiego. Obszar terytorialny tych badań różni się, co do ilości 

powiatów - przy pierwszym było to 6 powiatów, a przy drugim 5, oraz 

zmieniają się dwa powiaty, zamiast powiatu sokólskiego i monieckiego 

mamy tu do czynienia z powiatem hajnowskim i powiatem 

siemiatyckim, co wynika z obszaru realizacji projektu Podlaska 

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Niniejszy raport podsumowuje informacje i ustalenia, zebrane 

w efekcie badania stanu prawnego i faktycznego w zakresie 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 
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instytucji wspierania Ekonomii Społecznej przez jednostki samorządu 

terytorialnego na rzecz organizacji pozarządowych. Ustalenia 

empiryczne dotyczą  gmin województwa podlaskiego. Podobieństwa 

pomiędzy dwoma raportami nie są zamierzone, jeżeli się zdarzają, to 

mają charakter przypadkowy i wynikają z podobieństwa tematyki 

przeprowadzonych badań i organizacji, czyli podmiotów badawczych: 

fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego, jako 

podmiotów publicznych, administracji samorządowej. Współpraca 

między sektorem publicznym, a sektorem społecznym jest niezbędna 

dla prawidłowej realizacji usług społecznych w zakresie kontraktowania 

i poszukiwania oraz testowania długookresowych źródeł finansowania 

instytucji wspierania ekonomii społecznej.  

Przedmiot badania i jego charakterystyka 

Samorząd terytorialny ściśle współpracuje z podmiotami 

ekonomii społecznej. Przejawia się to otwieraniem się administracji 

publicznej na potrzeby mieszkańców, dzięki czemu obywatele mają 

większe zaufanie do państwa. Istotne jest, aby mieszkańcy widzieli 

efekty i czuli satysfakcję ze współpracy z lokalną administracją. 

Wówczas chętniej zaangażują się w sprawy publiczne i współtworzą 

lokalną społeczność. 

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a 

podmiotami ekonomii społecznej pełni współcześnie istotne funkcje. 

Jest formą otwierania się administracji publicznej na otoczenie 

społeczne – często w sferach najbliższych mieszkańcom, związanych z 
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ich codziennymi potrzebami. Stopień zaspokojenia tych potrzeb i 

satysfakcja z kontaktów obywatela z lokalną administracją w istotny 

sposób wpływa na zaufanie do państwa i jego instytucji oraz gotowość 

do angażowania się społeczności lokalnych w sprawy publiczne, a nie 

tylko prywatne.  

Obserwowany w Europie – a w coraz większym stopniu także w 

Polsce – rozwój tego rodzaju współpracy wskazuje na rosnącą 

akceptację urzędników dla idei przekazywania ruchom obywatelskim 

odpowiedzialności za sprawy lokalne. Świadczy także o zwiększającym 

się zaufaniu administracji wobec działalności społecznej i wspieraniu 

oddolnych inicjatyw obywatelskich. Coraz szersze dostrzeganie tego 

zjawiska przez ustawodawcę stanowi z kolei logiczne następstwo 

wprowadzenia do porządku prawnego konstytucyjnej zasady 

subsydiarności - inaczej zwaną zasadą pomocniczości.  

Taka współpraca powoduje wzrost zaufania ze strony 

urzędników i powierzanie spraw lokalnych ruchom obywatelskim. W 

krajach Europy obserwuje się takie zjawisko dość często. Powoduje to, 

że administracja coraz częściej obdarza zaufaniem oddolne inicjatywy 

obywatelskie i popiera działalność społeczną. W następstwie 

dostrzeżenia przez ustawodawcę tego zjawiska, wprowadzono do 

porządku prawnego konstytucyjną zasadę subsydiarności. 

Ważnym przejawem współpracy samorządów lokalnych i 

trzeciego sektora (PES) jest zawieranie umów, na podstawie których 

organizacje społeczne realizują lub wspierają oraz uzupełniają 
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realizację poszczególnych zadań przypisanych do kompetencji organów 

administracji samorządowej. Tego rodzaju poszukiwanie i testowanie 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną sprzyja m.in. rozwojowi ekonomii społecznej, tj. 

form aktywności gospodarczej nastawionych nie tylko na efektywność i 

zysk, ale także na osiąganie celów społecznych, organizacyjnych, 

samorządowych, ekonomicznych.  

Efektem współpracy samorządów lokalnych i trzeciego sektora 

(PES) są umowy, w ramach których organizacje społeczne realizują 

zadania należące do organów administracji samorządowej. Mogą one 

również pełnić funkcję wspierającą lub uzupełniającą realizację działań. 

Takie poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną sprzyja rozwojowi 

aktywności gospodarczej, pod kątem osiągnięcia celów społecznych, 

samorządowych, organizacyjnych, nie skierowanych jedynie na zysk i 

efektywność. Ogólnie rzecz biorąc, obserwuje się rozwój ekonomii 

społecznej.  

Współpraca administracji i obywateli oparta o mechanizm 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną jest finansowana w cyklu 

rocznym – dopasowanym do czasu, na jaki uchwalane są budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z przepisów 

obowiązującej ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), która 

wskazuje, że dotacje celowe przyznawane przez samorządy na 

podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie powinny być wykorzystane nie później niż do dnia 31 

grudnia danego roku budżetowego, który równa się rokowi 

kalendarzowemu.  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, z 

której wynika, że dotacje celowe przyznawane przez samorządy na 

podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie powinny być wykorzystane nie później niż do dnia 31 

grudnia danego roku budżetowego1, finansowanie współpracy 

administracji i obywateli opartej o mechanizm kontraktowania usług, 

dokonywane jest w cyklu rocznym, zgodnie z okresem uchwalania 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

Na tym tle pojawia się zagadnienie poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. Jest ono formą przekazywania usług na dłuższy 

czas, co sprzyja stabilizacji i gwarantuje pewność ich świadczenia przez 

wyłoniony podmiot. Taką możliwość dają przepisy ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przewidując, co do 

zasady możliwość zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego na czas 

określony, nie dłuższy niż 5 lat.  

W tym momencie mamy do czynienia z poszukiwaniem i 

testowaniem długookresowych źródeł finansowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną. Długookresowa forma 
                                                           
1  Zob. w szczególności art. 221 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.). 
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przekazywania usług gwarantuje, że będą one świadczone przez 

wyłoniony podmiot. Powołując się na ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, można zawierać umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego na czas określonym, nie dłuższy niż 5 lat2. Samorządy 

mogą więc podpisywać umowy na dłuższy okres z organizacjami 

pozarządowymi, natomiast dotacje celowe ze środków publicznych, 

NGO muszą wykorzystać w ciągu jednego roku budżetowego. Biorąc 

pod uwagę obecny stan prawny, nasuwa się pytanie, jak wygląda 

poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną w ramach współpracy 

samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 

Wyjaśnienie pojęć użytych w raporcie 

Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oznacza 

gminę, powiat i województwo samorządowe. Samorząd lokalny 

obejmuje w Polsce gminy i powiaty, zaś samorząd regionalny – 

województwa samorządowe.  

Definicję samorządności i postaw obywatelskich, usług społecznych 

zawarto w rozdziale 2 raportu.  

Badanie obejmuje poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez 

                                                           
2  Zob. art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.; dalej 
cytowana jako u.d.p.p.). Podobna możliwość dotyczy realizacji zadań publicznych na podstawie 
mechanizmu inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19b i nast. u.d.p.p. 
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gminę i usługi świadczone na rzecz mieszkańców przez NGO. Mogą być 

one uznane za zadania publiczne, w rozumieniu ustaw 

samorządowych. 

W badaniu przyjęto nieco zmodyfikowany wobec brzmienia ustawy 

katalog usług społecznych, mogących być przedmiotem współpracy 

gmin i NGO. Zgodnie z nim, „usługami społecznymi” są: 1). Ochrona 

zdrowia i polityka uzależnień, 2). Edukacja i wychowanie, 3). Pomoc 

społeczna, wspieranie rodziny i polityki prorodzinnej, 4). Kultura, 

tradycja i opieka nad zabytkami, 5). Sport i kultura fizyczna, 6). 

Wspieranie samorządności, 7). Promocja gminy i rozwój 

przedsiębiorczości. Powyższe obszary usług społecznych dominują na 

badanym rynku, co wykazano w wynikach ankiet i wywiadów. Inne 

usługi oczywiście również występują, lecz w znacznie mniejszym 

stopniu.  

Definicja organizacji pozarządowej (NGO) brzmi: jest to każda 

organizacja społeczna posiadająca zdolność prawną (osoba prawna lub 

ułomna osoba prawna – w tym fundacja i stowarzyszenie), która nie 

jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu 

osiągnięcia zysku. Rolę NGO mogą pełnić również: Kościelna osoba 

prawna, stowarzyszenie JST, spółdzielnia socjalna, klub sportowy oraz 

sportowa spółka kapitałowa. Jeśli nie zaznaczono inaczej, pojęcie 

„organizacja pozarządowa” obejmuje oba powyższe kręgi podmiotów. 

W raporcie nie uznawano za NGO grupy nieformalne i inne podmioty 

społeczne, które nie posiadają zdolności prawnej, takie jak np. 

trzyosobowe stowarzyszenia zwykłe, nie podlegające rejestracji w KRS, 



13 

 

 

a jedynie w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Organem 

rejestrowym jest tu starosta.   

Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez 

jednostki samorządu terytorialnego na rzecz organizacji 

pozarządowych oznacza zawieranie pomiędzy tymi podmiotami 

pisemnych umów, które regulują zasady realizacji przez NGO 

przynależnych JST zadań publicznych mieszczących się w kategorii 

usług społecznych. Nie są tutaj uwzględniane szczegółowe 

postanowienia umowy ani tryb, w którym następuje wyłonienie 

organizacji pozarządowej. 

Jednostki samorządu terytorialnego zawierają pisemne umowy 

z organizacjami pozarządowymi. Regulują one zasady realizacji przez 

NGO zadań publicznych przynależnych JST, które zawierają się w 

kategorii usług społecznych. Jest to zjawisko poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. Przy czym, nie uwzględnia się tu szczegółowych 

postanowień umowy, czy też trybu, w jakim wyłania się organizacje 

pozarządowe. 

Pojęcie „poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną” jest 

rozumiane szeroko. Z jednej strony może ono oznaczać realizację usług 

społecznych przez okres dłuższy niż rok kalendarzowy (usługi 

świadczone przez ponad 365 dni – niezależnie od tego, czy przypadają 

one na dwa, czy na więcej lat kalendarzowych lub budżetowych). 
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Jednak ze względu na specyfikę zasad, które w odniesieniu do 

finansowania realizacji usług społecznych wprowadzają krajowe 

przepisy o finansach publicznych (powiązanie roczności z rokiem 

budżetowym, którym z kolei jest, co do zasady rok kalendarzowy), 

usługą „wieloletnią” w rozumieniu niniejszego raportu jest także taka 

usługa świadczona krócej niż rok, która musi być finansowana z więcej 

niż jednego rocznego budżetu jednostki samorządu. 

Długookresowe finansowanie, z jednej strony oznacza realizację 

usług społecznych dłużej niż przez jeden rok kalendarzowy, zaś z 

drugiej strony, może to być usługa świadczona przez okres krótszy niż 

rok i musi być finansowana z więcej niż jednego rocznego budżetu 

samorządu terytorialnego3. Można się tu powołać na przepisy o 

finansach publicznych w odniesieniu do finansowania realizacji usług 

społecznych. 

 

Cele badania i struktura raportu oraz wykorzystane metody 

badawcze i źródła informacji 

                                                           
3  W praktyce nie ma przeszkód, aby wieloletniość dotyczyła zarówno typowego 
długookresowego źródła finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną (np. 
umowy 4-letniej), jak i tzw. małego grantu – lokalnego zadania publicznego, którego budżet nie 
przekracza 10 000 zł, realizowanego przez okres nieprzekraczający 90 dni (szerzej: pkt 2.4.2. 
raportu). Jeśli bowiem czas świadczenia takiej usługi przypadnie na dwa lata budżetowe (tj. na 
przełom lat kalendarzowych), samorząd będzie musiał na ten cel przewidzieć nie jedną, ale 
dwie dotacje celowe – po jednej na każdy rok budżetowy. Będzie to sytuacja identyczna jak w 
przypadku usługi realizowanej przez dwa pełne lata. 
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Badanie miało na celu ocenić jakość i efektywność 

dotychczasowej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z jst oraz 

z innymi podmiotami ekonomii społecznej. W raporcie 

zaprezentowano wyniki badania na terenie powiatu białostockiego. 

Został on podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono 

zagadnienia długookresowego źródła finansowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną w Polsce z perspektywy prawnej. 

W drugiej części zaprezentowano wyniki badań stanu faktycznego na 

przykładzie gmin powiatu białostockiego. Trzecia część przedstawia 

wyniki badania ilościowego (CATI) 70 przedstawicieli JST i NGO, 

dotyczącego oceny potencjalnych korzyści, jakie wynikają z 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną w poszczególnych obszarach działalności gminy. 

Część czwarta to wyniki badań jakościowych, skoncentrowanych na 

ocenie procedur długookresowych źródeł finansowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną.  

Rozważania prawne zostały podzielone na dwie części. W 

pierwszej omówiono pojęcie usług społecznych oraz modele 

współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Jest to część teoretyczna, w której wskazano, jakie rodzaje działalności 

i w których sferach kompetencji władz samorządowych klasyfikuje się 

na użytek publiczny niniejszego badania, jako usługi społeczne. 

Scharakteryzowano też główne modele współdziałania samorządów z 

trzecim sektorem. Jako modele stanowiące punkt odniesienia do 

analizy polskich rozwiązań przyjęto: model niemiecki, oparty na 

uprzywilejowaniu organizacji pozarządowych w procesach wyłaniania 
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dostawców usług społecznych oraz model brytyjski, który z kolei 

traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych uczestników 

konkurencyjnej gry rynkowej do nawiązania współpracy z administracją 

publiczną. Na tym tle omówiono polski model współpracy, 

ukształtowany przede wszystkim w oparciu o ustawę z 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z 2009 r. o 

finansach publicznych oraz pośrednio także przez przepisy o 

zamówieniach publicznych4. Dotyczą one tylko instytucji publicznych, a 

nie znajdują zastosowania w przypadku organizacji pozarządowych, w 

tym podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierania ekonomii 

społecznej w perspektywie długookresowego poszukiwania i 

testowania źródeł ich finasowania. W związku z powyższym, rygor czy 

też reżim ustawy o zamówieniach publicznych nie może być 

ograniczeniem dla ofert, które składają zarówno spółdzielnie socjalne, 

jak i stowarzyszenia oraz fundacje z działalnością gospodarczą. Ich 

oferty powinny być traktowane preferencyjnie w stosunku do innych, 

np. ofert przedsiębiorców prywatnych. Nie jest to sprzeczne z zasadą 

konkurencyjności i jest bardziej wyrazem jej pełnej realizacji, niż 

całkowitym zaprzeczeniem. Wynika to z zapewnienia równego startu 

wszystkim oferentom w określonym przetargu.  

Druga część analiz stanu prawnego dotyczy poszczególnych 

regulacji prawnych, które określają zasady długookresowego 

poszukiwania i testowania źródeł finasowania instytucji wspierających 

                                                           
4  Zob. w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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Ekonomię Społeczną przez polskie jednostki samorządu terytorialnego. 

Punktem wyjścia było badanie przepisów konstytucyjnych, 

europejskich oraz prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą 

Polską. Następnie omówiono regulacje poszczególnych ustaw 

samorządowych, dotyczących trzech szczebli krajowego podziału 

administracyjnego. Kolejne rozważania dotyczą przepisów tworzących 

ramy długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną oraz wyłaniania 

usługodawców i wskazywania zadań przekazywanych organizacjom 

pozarządowym – ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, ustawy o finansach publicznych. Końcowy fragment tej 

części został poświęcony przepisom regulującym poszczególne sfery 

usług społecznych – między innymi pomocy społecznej, promocji 

zatrudnienia, czy działalności kulturalnej i rozrywkowej, sportu 

turystyki. 

 Druga część raportu, dotycząca zbadanego stanu faktycznego, 

również została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich jest 

omówieniem stanu współpracy samorządów lokalnych z organizacjami 

pozarządowymi w objętych badaniem gminach powiatu białostockiego. 

Druga część charakterystyki stanu faktycznego ma formę 

rozbudowanych wniosków z przeprowadzonego badania podlaskich 

gmin objętych projektem. Obserwacje dotyczące samorządów zostały 

sformułowane przy uwzględnieniu stanu prawnego rozpoznanego we 

wcześniejszej części opracowania oraz w oparciu o wybrane dane i 

wnioski z badań ogólnopolskich. Pozwoliło to na skonstruowanie 
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uogólnionych wniosków dotyczących gmin pięciu powiatów 

województwa podlaskiego. 

W części trzeciej raportu zamieszczono wyniki badań 

ilościowych 70 przedstawicieli NGO (44 osób) i JST (26 osób) z terenu 

powiatu białostockiego. Badania umożliwiły określenie zakresu, w 

jakim JST kontraktują z PES usługi oraz współpracują w sposób 

pozafinansowy. Ponadto respondentów badania poproszono o ocenę 

możliwości obniżenia kosztów oraz zwiększenia jakości realizowanej 

usługi przy zleceniu jej PES w obszarach, które w ramach analizy desk 

research - pogłębiona analiza obecnego stanu prawnego i faktycznego 

zostały przeanalizowane. Badanie obejmie audyt zerowy (identyfikacja 

dostępnych zbiorów, wskaźników), opracowanie zbioru potencjalnych 

zmiennych, przygotowanie zbioru danych, analiza istotnych zmiennych, 

analiza trendów podstawowych w zakresie usług społecznych. Wyniki 

badania przedstawiono w ujęciu ogólnym, jak również w podziale na 

dwie grupy respondentów - przedstawicieli NGO i PES.   

W kolejnej części raportu zaprezentowano analizę wyników 

badań jakościowych – 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych i 3 

zogniskowanych wywiadów grupowych. W trakcie wywiadów 

poproszono respondentów m.in. o ocenę aktualnie obowiązujących 

procedur długookresowego poszukiwania i testowania źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, wskazanie 

korzyści oraz barier wynikających z powierzania zadań NGO oraz 

wyrażenie opinii na temat długookresowego poszukiwania i testowania 

źródeł finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną. 
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Tak rozumiane wywiady i ankiety dają szerokie spojrzenie na 

obraz całej sytuacji, otoczenia i finansowania długookresowych źródeł 

poszukiwania i testowania ekonomii społecznej. Trzeba to uwzględnić 

przy charakterystyce zagadnienia i kontekstu sytuacyjnego. Tylko taka 

analiza pozwala nam stwierdzić, na ile współpraca samorządu jest 

realna w kontaktach z przedstawicielami ekonomii społecznej; w tym 

fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. 

 

 Koncepcja realizacji badania 

1.1. Cel i zakres badania 

 

Celem badania było pogłębienie wiedzy nt. obecnego stanu 

prawnego i faktycznego w zakresie poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania Ekonomii 

Społecznej w woj. podlaskim, a szczególnie w powiatach: białostockim, 

hajnowskim, siemiatyckim, bielskim i M. Białystok.  

Wymiar przedmiotowy  

Badanie dotyczyło obecnego stanu prawnego i faktycznego w 

zakresie długookresowego poszukiwania i testowania źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną w woj. 

podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia poszukiwania 

i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów 
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Ekonomii Społecznej i instytucji wspierania Ekonomii Społecznej w 

województwie podlaskim.  

Wymiar podmiotowy 

 Badaniem objęto pracowników Jednostek Samorządu 

Terytorialnego (JST) i organizacji pozarządowych (NGO) oraz kadrę 

kierowniczą JST i liderów podmiotów ekonomii społecznej, kadry 

kierowniczej, ekspertów. 

Wymiar terytorialny  

Badaniem objęto gminy z obszaru 5 powiatów województwa 

podlaskiego: bielskiego, hajnowskiego, białostockiego, M. Białystok, 

siemiatyckiego. Niniejszy raport przedstawia wyniki badania na terenie 

wskazanych wyżej powiatów.  
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1.2. Metodologia badania  

 W celu uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzono 

wieloetapowe badania oraz wykorzystano szereg metod i technik 

badawczych, czyli tzw. triangulację metodologiczną  w odniesieniu do: 

 

1. Źródeł danych 

 Jak w przypadku wszystkich badań, należy brać pod uwagę 

zarówno zalety, jak i ograniczenia typowe dla różnego rodzaju źródeł 

danych. Dlatego wykorzystane zostały zarówno dane zastane, jak i 

dane pierwotne, uzyskane w trakcie realizacji wywiadów 

indywidualnych (IDI), wywiadów telefonicznych (CATI), wywiadów 

grupowych (FGI). 

Wykorzystane zostaną różne źródła informacji:  

 pierwotne - informacje pozyskiwane w celu realizacji badania, 

pochodzić będą z wywiadów, ankiet; 

   wtórne - informacje już istniejące, z reguły przetworzone, zebrane 

dla realizacji innych celów, pochodzące m.in. z analizy dokumentów  

i literatury przedmiotu.  

 

2. Metod badawczych  
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 Zastosowanie szerokiego wachlarza dostępnych technik 

zbierania danych wynika z jednej strony z szerokiego zakresu zadań 

badawczych, z drugiej zaś jest gwarancją otrzymania wysokiej jakości 

danych. Zasada triangulacji metod badawczych pozwala na 

zminimalizowanie słabości poszczególnych technik zbierania danych 

przy równoczesnym wykorzystaniu zalet każdej z nich. 

 

 

1.2.1. Techniki badawczo-analityczne  

 

Analiza dokumentów (ang. Desk  Research) 

Analiza dokumentów przeprowadzona była jako jeden z 

pierwszych etapów realizacji badania i została rozpoczęta w trakcie 

przygotowywania raportu metodologicznego. Pozwoliło to zespołowi 

projektowemu zapoznać się z analizowanymi zagadnieniami i zebrać 

informacje, które zostały wykorzystane do przygotowania narzędzi 

badawczych oraz opracowania raportu końcowego. Technika analizy 

dokumentów była wykorzystywana przez cały okres trwania badania, 

w późniejszych etapach analiza dokumentów stanowiła uzupełnienie 

zebranych danych pierwotnych. 

 

  

W ramach analizy Desk Research zostały poddane analizie: 
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 Stan prawny – współpraca jednostek samorządu terytorialnego 

oraz organizacji pozarządowych w zakresie długookresowego 

poszukiwania i testowania źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną w Polsce (stan prawny 1 

stycznia 2014 r.), 

 Modele współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Stan faktyczny – współpraca JST i ES realizowana w gminach  5 

powiatów województwa podlaskiego (Białystok, białostocki, bielski, 

hajnowski, siemiatycki), którym objęto jednostki samorządu 

terytorialnego z północno-wschodniej Polski. 

Podstawowymi źródłami informacji o gminach objętych 

badaniem stanu faktycznego były informacje statystyczne (m.in. GUS) 

oraz strony internetowe jednostek samorządu terytorialnego i 

poszczególne gminne Biuletyny Informacji Publicznej. Do opisu 

działalności lokalnych organizacji pozarządowych wykorzystano cztery 

główne źródła informacji: 1) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej – z. o. z  Krajowego Rejestru Sądowego (w 

którym między innymi zbadano liczbę organizacji pożytku publicznego), 

2) spis prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego,   3) bazę danych serwisu ngo.pl, 4) rejestry oraz statystyki 

własne gminy, publikowane w BIP lub na stronie internetowej urzędu 

gminy. Przyjęto, że z uwagi na rozbieżne metodologie sporządzania 

wymienionych źródeł danych lokalnych, niezbędne jest 

przeprowadzenie kwerendy w każdym z nich.  
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Badania jakościowe 

Badania jakościowe posłużą badaniu szczegółowych i 

osobistych opinii respondentów dotyczące kluczowych kwestii 

związanych z analizowanymi zagadnieniami. Pozwolą na znalezienie 

odpowiedzi na pytania, dla których uzyskanie pełnej wiedzy na 

podstawie samej analizy dokumentacji i innych metod uzupełniających 

było trudne lub wręcz niemożliwe. Została zastosowana metoda 

Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego IDI (ang. Individual In Depth 

Interview), oraz metoda focusowa FGI (ang. Focus Group Interview). 

Badania jakościowe są zwykle prowadzone na niewielką skalę i 

stosowane do testowania hipotez. 

Wywiady indywidualne zostały zrealizowane w celu poznania 
szczegółowych opinii respondentów dotyczących kluczowych kwestii 
związanych z procedurami długookresowego poszukiwania i 
testowania źródeł finasowania instytucji wspierających Ekonomię 
Społeczną na terenie województwa podlaskiego. W badaniu 
wykorzystano listę pytań/zagadnień, które w razie potrzeby były 
uszczegóławiane. Badania przeprowadzone metodą IDI były 
zrealizowane kilkuetapowo. Na początku została skonstruowana próba, 
na której przeprowadzono badanie. Następnie zaplanowano scenariusz 
spotkania, który zawierał pytania niezbędne do uzyskania informacji, 
jakie są możliwości długookresowego poszukiwania i testowania źródeł 
finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną dla 
podmiotów ekonomii społecznej przez jst.  

 Przeprowadzono 12 ankiet pogłębionych, w tym: 

 6 wywiadów z kadrą kierowniczą JST, 
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 6 wywiadów z liderami NGO i ekspertami ośrodków ekonomii 

społecznej.  

 

W każdym z badanych 5 powiatów zostaną zrealizowane min. 2 

wywiady (jeden z NGO i jeden z JST oraz 3 grupy fokusowe FGI po 4 os. 

przy udziale liderów podmiotów ekonomii społecznej, kadry 

kierowniczej, ekspertów).  Pogłębione badanie w zakresie przyczyn 

hamujących poszukiwania i  testowanie długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierania Ekonomii Społecznej oraz 

spółdzielni socjalnych - 3 grupy fokusowe FGI po 4 os. przy udziale 

liderów podmiotów ekonomii społecznej, kadry kierowniczej, 

ekspertów.  

Zogniskowane wywiady grupowe pozwoliły na bezpośrednie 

skonfrontowanie opinii i poglądów wszystkich interesariuszy 

kluczowych dla obszaru objętego realizowanym badaniem – 

przedstawicieli JST i NGO. Zorganizowano 3 zogniskowane wywiady 

grupowe.  

Z przeprowadzonych wywiadów i ankiet wynika, że samorządy 

terytorialne współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji usług społecznych, czy to poprzez różnego rodzaju konkursy, 

czy tzw. małe projekty. Jedną z form powierzania realizacji zadań 

publicznych są konkursy otwartych ofert, podczas których komisje 

konkursowe wybierają organizacje, którym przyznają dotacje na 

zrealizowanie zadań. Zakres realizacji zadań w ramach konkursów jest 

modyfikowany zależnie od bieżących potrzeb. 
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Badania ilościowe – wywiady kwestionariuszowe 

 Celem badań ilościowych było określenie liczbowych 

charakterystyk przedmiotu badania, w tym poznanie obszarów 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną oraz poznanie opinii 

respondentów nt. tych dziedzin działalności JST, w których powierzanie 

realizacji usług NGO może przyczynić się do obniżenia kosztów i 

zwiększenia ich jakości.   

Badanie CATI zostało przeprowadzone na próbie 300 

pracowników JST i NGO. Badana grupa obejmowała 239 przedstawicieli 

NGO i 61 przedstawicieli JST z 5 powiatów województwa podlaskiego: 

bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, białostockiego, M. Białystok.                    

W  niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania 44 

przedstawicieli NGO i 26 przedstawicieli JST z terenu powiatu 

białostockiego. 

Wśród przedstawicieli 26 gmin z terenu ww. powiatu znaleźli się 

głównie sekretarze, burmistrzowie, wójtowie.  

W strukturze badanej próby dominują PES, których głównym 

obszarem działalności jest sport, turystyka, rekreacja, hobby (75%) 

oraz kultura i sztuka (68,18%). Niewielki odsetek badanych jako zakres 

działalności wskazał działalność na rzecz ochrony zdrowia; spraw 

zawodowych, pracowniczych, branżowych badań naukowych oraz 
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religii, kultury i tradycji ludowej, obyczajów regionalnych. Mając to 

wszystko na względzie trzeba być świadomym uwarunkowań 

społeczności, wśród której zamierzamy realizować dane usługi 

społeczne.  
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2. Współpraca JST i PES w zakresie poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania 

ekonomii społecznej   – pojęcia i modele 

 

2.1. Pojęcie usług społecznych 

Z pojęciem usług społecznych można się spotkać w nauce oraz w 

publicznych dokumentach na szczeblu krajowym i europejskim. Z tego 

względu, ta część raportu została podzielona na cztery części. 

Mianowicie, sposoby definiowania usług społecznych w naukach 

ekonomicznych, następnie wskazano pokrewne pojęcie „usług 

świadczonych w interesie ogólnym”, które zostały wypracowane przez 

instytucje UE. Kolejna część dotyczy miejsca „usług społecznych” w 

tzw. Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), obowiązującym dla systemu 

zamówień publicznych na terenie UE5. Ostatnia pokazuje, które usługi 

społeczne i na jakiej podstawie zostały przyjęte w raporcie jako 

przedmiot badania i opisu, biorąc pod uwagę przede wszystkim 

kryteria prawne. 

 

 
                                                           
5  Przykład CPV pozwala zauważyć, że pojęcie „usług społecznych” – jako nie 
posiadające formalnej definicji w prawie europejskim ani w prawie krajowym – doczekało się 
różnych zastosowań w dokumentach poszczególnych polityk publicznych obowiązujących i 
realizowanych w Polsce; w efekcie jest niejednoznaczne. 
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Usługi społeczne w naukach ekonomicznych 

 

Z rozwojem społeczno – gospodarczym wiąże się wzrost 

gospodarczy, który zawiera następujące zmiany ilościowe: wzrost 

produkcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca czy wzrost produkcji 

globalnej. Zmiany jakościowe zaś przybrały formę usprawnień 

strukturalnych, tj. zmiany w zakresie rozwiązań systemowych, 

instytucjonalnych, jak również w dziedzinie własności i produkcji. 

Kolejna sfera rozwoju socjoekonomicznego, to zmiana społeczna. 

Dotyczy ona pojawiania sie nowych postaw, wartości, preferencji, a 

także potrzeb i inspiracji. W rezultacie zmianie ulegają również relacje 

międzyludzkie i międzygrupowe6. Wraz ze wzrostem poziomu życia 

ludności, relacje międzyludzkie z formalnych, przeradzają się w bardziej 

zawodowe i biznesowe. Wiąże się to również z tym, że społeczeństwo 

bardziej zamożne ma problem ze znalezieniem czasu na działalność 

społeczną, gdyż coraz więcej czasu poświęca na pracę zawodową.  

Należy zwrócić uwagę na współczesne zmiany modelu 

gospodarki i wykształcenie się nowej formacji społeczno-ekonomicznej, 

określanej różnymi mianami: gospodarki postindustrialnej (D. Bell), 

trzeciej fali rozwoju (A. Toffler), gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 

informacyjnego (B. Gates), czy gospodarki usługowej (ang. service 

                                                           
6  Cyrek M., Kapitał ludzki w procesie serwicyzacji rozwoju społeczno-gospodarczego, 

w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Część 1, red. 
M.G. Woźniak, Rzeszów 2005, s. 321. 
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economy) – składających się także na ogólniejsze pojęcie cywilizacji 

tercjalnej (J. Fourastié)7. 

W dużym stopniu gospodarka usługowa opiera się na kapitale 

społecznym. Umożliwia on świadczenie usług, które mogą być 

wykorzystane przez innych ludzi i realizowane z ich udziałem. Z reguły 

są one świadczone przy użyciu narzędzi materialnych. Mają one często 

charakter pomocniczy, co klasyfikuje je jako infrastruktura usług. I tu 

pojawia się problem wyróżnienia usług społecznych. Będą one 

ujmowane i klasyfikowane odmiennie, w zależności od przyjętej 

metodologii. Ich definicje zostaną przedstawione w dalszej części 

publikacji.  

Pierwsza definicja usług społecznych wiąże się z pojęciem 

prosumpcji8. W naukach ekonomicznych są to „działania skierowane na 

człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego 

zasobów fizycznych i intelektualnych”9. W tym ujęciu, są one 

wyodrębnione funkcjonalnie, czyli jako świadczenia realizowane z 

udziałem klienta w odniesieniu do osób trzecich. Charakterystyczne dla 

                                                           
7  A. Fazlagić, Pomiar niemierzalnego, czyli praca twórcza w perspektywie stu lat 

tayloryzmu, w: Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych, red. K. 
Rogoziński, Poznań 2000, passim. 

8  Jest to określenie takiej konsumpcji, która pełni funkcję swego rodzaju procesu 

inwestycyjnego (a nie tylko zwiększającego satysfakcję z zaspokojenia potrzeb), 
ukierunkowanego na człowieka. Prosumpcja dotyczy niektórych obszarów usług, jak edukacja, 
ochrona zdrowia i opieka społeczna czy kultura, rekreacja i sport. Zob. C. Bywalec, „Nowa 
konsumpcja” – klucz do rozwoju, „Nowe życie gospodarcze” 2003 nr 13, ss. 16-18. 

9  M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, 

„Monografie i opracowania” nr 512, Warszawa 2002, s. 2. 
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usługi jest jedność czasu, świadczenia i konsumpcji. Ze względu na 

długotrwałość usług społecznych, np. edukacyjnych, ta jedność może 

ulec zatarciu. 

Według innej definicji, usługi społeczne, to „wszystkie działania 

i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, 

czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste 

usługi społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi 

zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup 

docelowych (dzieci, nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzie 

z problemami psychospołecznymi etc.)”10. 

Biorąc pod uwagę aspekt prawny regulacji długookresowego 

poszukiwania i testowania źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną, ważną rolę odgrywa podział form współpracy 

jednostek sektora finansów publicznych z niepublicznymi podmiotami 

na usługi świadczone przez podmioty niepubliczne w ramach 

działalności gospodarczej lub w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego11. 

                                                           
10  R. Szarfenberg, Polityka społeczna i usługi  społeczne – zagadnienia  pojęciowe, 
Warszawa 2009 (opracowanie powstałe w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna 
Uczelnia”, dofinansowanego z PO KL, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. 
Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 
gospodarczym). 

11  W pewnym uproszczeniu, które w dalszej części raportu zostało uszczegółowione, 
można przyjąć, że w pierwszym przypadku główną formą kontraktowania usług będą 
zamówienia publiczne, natomiast w drugim – tryby opisane w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Podział ten nie ma jednak charakteru rozłącznego, ponieważ 
istnieją takie usługi społeczne, które podmiot niepubliczny może wykonywać w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej po uzyskaniu od JST zamówienia 
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W związku z tym, duże znaczenie ma wyróżnienie usług społecznych, 

gdyż w odróżnieniu od pozostałych, mają one charakter nierynkowy. 

To głównie państwo je świadczy, lub też organizacje, które działają non 

profit. Mogą to być również firmy prywatne, wówczas są one 

subsydiowane przez państwo. Podsektor usług społecznych składa się z 

czterech kategorii: właściwych dla państwa (usługi cywilne i 

wojskowe), usług zdrowotnych, usług edukacyjnych oraz różnorodnych 

innych usług społecznych”12. Natomiast, T. Elfring podzielił sektor usług 

na usługi społeczne (w tym edukacyjne, zdrowotne oraz związane z 

opieką), produkcyjne, dystrybucyjne i osobiste. Jednocześnie zauważa 

się, że usługi społeczne to świadczenia – a zatem nie są do nich 

zaliczane działania i procesy mające postać rozliczeń pieniężnych13.  

Tak zdefiniowane „usługi społeczne” pełnią dwie grupy funkcji: 

a) gospodarcze: funkcja reprodukcyjna (dzięki ich świadczeniu rośnie 

jakość kapitału ludzkiego, który jest czynnikiem produkcji w 

gospodarce) oraz funkcja motywacyjna (konsumpcja usług społecznych 

zwiększa aspiracje konsumpcyjne, gdyż tworzy silniejsze zachęty i 

                                                                                                                                           
publicznego,  
a z drugiej strony nie wszystkie obszary działalności pożytku publicznego obejmują wyłącznie 
usługi społeczne. 

12  T. Elfring, New Evidence on the Expansion of Service Employment in Advanced 

Economies, “Review of Income and Wealth” 1989 nr 45, s. 412. Cyt. za R. Szarfenberg, 
Standaryzacja usług społecznych, s. 6. Opracowanie powstałe na użytek projektu „Tworzenie i 
rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

13  Ibidem. 
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dostarcza nowych uzasadnień dla angażowania się w wydajną, 

produktywną pracę); 

b) społeczno-humanistyczne: podtrzymywanie lub przywracanie 

zdrowia, podnoszenie kompetencji oraz wiedzy, pobudzanie 

aktywności społecznej i mobilności, dostarczanie nowych trendów, w 

tym upowszechnianie nieznanych dotąd potrzeb, kształtowanie 

systemów wartości i motywacji kierujących ludzkimi zachowaniami14. 

 

Usługi świadczone w interesie ogólnym 

 

Jednostki UE zdefiniowały usługi społeczne jako „usługi 

świadczone w interesie ogółu i podlegające szczególnym obowiązkom z 

tytułu świadczenia usług publicznych [np.] obowiązek świadczenia 

danej usługi na terytorium całego kraju, w przystępnych cenach, na 

porównywalnym poziomie jakości, niezależnie od opłacalności 

poszczególnych operacji. Takie świadczenia przyczyniają się do 

osiągania celów solidarności oraz równości i obejmują: a) usługi 

nierynkowe (tj. obowiązkowa edukacja szkolna, bezpieczeństwo 

socjalne itp.); b) obowiązki państwa (tj. bezpieczeństwo, wymiar 

sprawiedliwości itp.); c) usługi świadczone w ogólnym interesie 

gospodarczym (podstawowe usługi w zakresie dostaw energii 

elektrycznej, telekomunikacja, usługi pocztowe, transportowe, 

                                                           
14  B. Szatur-Jaworska, Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne – 

zagadnienia terminologiczne, passim. 
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gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarowanie odpadami, energia 

itp.)”15.  

W powyższym ujęciu zawarte są usługi świadczone tylko przez 

organy władzy publicznej, np. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, 

jak również usługi, które mogą być świadczone także przez podmioty 

niepubliczne i których świadczenie pojawiło się wraz z rozwojem 

dobrobytu, tj. działalność kulturalna i artystyczna pełniąca funkcje 

społeczne, usługi komunalne, socjalne, edukacja szkolna i 

gospodarowanie odpadami. Usługi należące do drugiej strefy mogą być 

finansowane na rzecz organizacji pozarządowych przez administrację 

publiczną.  

 

Usługi społeczne we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

 

Pojęcie usług społecznych pojawia się w skonstruowanej przez 

organy europejskie klasyfikacji czynności mogących stanowić 

przedmiot długookresowego poszukiwania i testowania źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez 

instytucje i organy publiczne. Została ona wprowadzona na terenie Unii 

Europejskiej przez rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

                                                           
15  Przedsiębiorstwa publiczne i usługi świadczone w interesie ogólnym, Parlament 

Europejski, online: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.3.4.pdf (dostęp: 
25.02.2013). 
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(CPV)16. Słownik ten, który od 2004 r. jest stosowany w Polsce, 

opracowano jako następcę m.in. wcześniejszej klasyfikacji CPC – dla 

ujednolicenia odniesień, stosowanych przez podmioty zamawiające w 

celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia publicznego. 

W obowiązującej wersji CPV17 zamieszczono w dziale 85 tej 

klasyfikacji, obejmującym „usługi w zakresie zdrowia i opieki 

społecznej” i podzielonym na trzy grupy – usługi ochrony zdrowia, 

usługi weterynaryjne, usługi pracy społecznej i podobnej. Grupa „usługi 

pracy społecznej i podobnej” obejmuje dwie klasy: usługi pracy 

społecznej oraz usługi społeczne (te ostatnie są oznaczone kodem CPV 

85320000-8). 

Zgodnie z systematyką Wspólnego Słownika Zamówień, usługi 

społeczne dzielą się na trzy kategorie: administracyjne usługi 

społeczne, program działań na rzecz gmin, usługi zdrowotne 

świadczone na rzecz wspólnot. Systematyka CPV nie precyzuje, co 

należałoby rozumieć pod wskazanymi pojęciami18. Można natomiast 

                                                           
16  Dz. Urz. WE, seria L, Nr 340 z 16.12.2002 (Polskie Wydanie Specjalne 2002, rozdz. 06, 

tom 05, s. 3). 

17   Por. rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 74 z 15.03.2008). 

18  Przeprowadzony na potrzeby niniejszego raportu przegląd ogłoszeń w sprawie 

zamówień publicznych, opublikowanych na terenie RP w latach 2010-2013 wskazuje, że 
podmioty zamawiające przypisują wspomniany kod CPV usługom takim, jak np. usługi 
szkoleniowe w projekcie przeznaczonym dla osób korzystających z pomocy społecznej, 
doradztwo specjalistyczne (m.in. finansowo-księgowe) w projekcie europejskim realizowanym 
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wskazać, jakie rodzaje usług przypisano do innych kategorii i grup 

społecznych, świadczonych w ramach projektu.  

Poza „usługami społecznymi” znalazły się m.in.: 

- usługi administracji publicznej (CPV 75100000-7), w tym usługi 

administracji ogólnej (usługi władzy wykonawczej i ustawodawczej 

oraz usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej), 

usługi administracyjne świadczone przez agencje (usługi 

administracyjne w zakresie edukacji, usługi administracyjne w zakresie 

opieki zdrowotnej, administrowanie osiedlami mieszkalnymi, usługi 

administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii, usługi 

administracyjne związane z turystyką), a także usługi administracyjne 

dotyczące ruchu turystycznego; 

- ogólne usługi personelu dla władz publicznych (CPV 75200000-8), w 

tym świadczenie usług na rzecz wspólnoty (w zakresie spraw 

zagranicznych), usługi w zakresie obrony (wojskowej oraz cywilnej), 

usługi wymiaru sprawiedliwości (sądowe), usługi w zakresie 

                                                                                                                                           
przez wojewódzki urząd pracy, prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich przy sądzie 
rejonowym, świadczenie usług opiekuńczych w gminnym ośrodku pomocy społecznej, 
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla uczestników projektu 
europejskiego, prowadzenie doradztwa zawodowego dla studentów, opracowanie 
modelowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
zorganizowanie i przeprowadzenie treningów dla klientów ośrodka pomocy społecznej, czy 
pełnienie funkcji asystenta rodzinnego. Taka rozpiętość w obrębie jednego kodu zamówienia 
publicznego może sugerować, że stosowanie kodów CPV może w praktyce nastręczać wiele 
trudności. 

 Oznacza to, że wspominany kod jest stosowany przez szerszy krąg podmiotów (nie 
tylko jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne), jednak w 
stosunkowo wąskim zakresie przedmiotowym, który stanowi niewielką część katalogu „usług 
społecznych” w rozumieniu nauk ekonomicznych. 
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bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego, usługi straży pożarnej 

oraz ratownicze19; 

- usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (CPV 

75300000-9), w tym świadczenia społeczne (świadczenia chorobowe, 

zasiłki macierzyńskie, świadczenia z tytułu niepełnosprawności, zasiłki 

dla osób czasowo niezdolnych do pracy, zasiłki dla osób bezrobotnych), 

plany emerytalne dla pracowników administracji rządowej, zasiłki 

rodzinne, zasiłki przysługujące na dzieci; 

- usługi edukacyjne i szkoleniowe (CPV 80000000-4), w tym usługi 

szkolnictwa podstawowego (w tym przedszkolnego), usługi szkolnictwa 

średniego (w tym usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie 

szkoły średniej), usługi szkolnictwa wyższego, usługi edukacji osób 

dorosłych oraz inne (w tym usługi szkół jazdy czy pilotażu, usługi e-

learning, prowadzenie ośrodków nauczania), usługi szkoleniowe (m.in. 

seminaria szkoleniowe, usługi szkolenia przemysłowego i technicznego, 

usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy) czy usługi 

szkolenia w zakresie obrony i materiałów bezpieczeństwa (np. 

szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa); 

- usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe (CPV 92000000-1), w tym 

m.in. usługi rozrywkowe (np. usługi tworzenia dzieł artystycznych i 

literackich oraz przekładu, usługi świadczone przez ośrodki 

                                                           
19  Warto zauważyć, że według elektronicznej bazy danych Krajowego Rejestru 

Sądowego w marcu 2013 r. działało w Polsce co najmniej 15,6 tys. organizacji pozarządowych 
zarejestrowanych jako „ochotnicza straż pożarna”. Mogłyby one uczestniczyć w 
kontraktowaniu „usług społecznych” – rozumianych jednak w sensie naukowym a nie 
klasyfikacji CPV. 
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rekreacyjne, usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne), usługi 

świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne, 

usługi sportowe (usługi ośrodków sportowych, a także promocja i 

organizowanie wydarzeń sportowych);  

- inne usługi komunalne, socjalne i osobiste (CPV 98000000-3), w tym 

m.in. usługi organizacji członkowskich (usługi świadczone przez 

organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje 

specjalistyczne, związki zawodowe itp.) czy usługi konsultacyjne 

dotyczące zapewniania równych szans. 

Reasumując, można wywnioskować, że autorzy Wspólnego 

Słownika Zamówień posiłkowali się innymi kryteriami 

systematyzacyjnymi i stworzyli tą klasyfikację na innych zasadach20. 

Zbadanie systematyki kodów CPV i zastosowanej do ich opisu siatki 

pojęciowej jest jednak niezbędne, ponieważ w przypadku 

                                                           
20  W przypadku treści dokumentu publicznego dużo istotniejsza rola przypada 

spełnieniu formalnych warunków poprawności klasyfikacji w oparciu o zasady podziału 
logicznego (jednoznaczność, ekonomiczność, zupełność) niż warunków materialnych 
(związanych z „naturalnością” kryteriów czy szczegółowością struktury). Ponadto klasyfikacja 
wprowadzana w formie aktu normatywnego jest jedynym na danym terytorium, wyłącznym 
sposobem rozumienia danej problematyki. Tymczasem w nauce, wobec niejednoznaczności 
kryteriów oraz różnorodności paradygmatów, możliwych jest kilka różnych ujęć – nierzadko 
niedających się pogodzić.  

 Należy również zwrócić uwagę, że pojęcie „usług społecznych” wprowadzone do CPV 
jest rezultatem polskiego tłumaczenia treści przedmiotowego rozporządzenia. 
Odpowiednikiem tak rozumianego pojęcia są: ang. social services, fr. services sociaux, niem. 
Dienstleistungen im Sozialwesen. Zwraca uwagę, że o ile dwa pierwsze pojęcia wprost 
odpowiadają polskiemu, o tyle sformułowanie niemieckie lepiej ujmuje specyfikę tej klasy 
usług zdefiniowanych w CPV (dosł. „usługi w zakresie opieki społecznej”). Być może wybór 
innego tłumaczenia przez autorów polskiej wersji językowej rozporządzenia usunąłby 
wątpliwości omawiane w niniejszym raporcie. 



39 

 

 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną poprzez udzielenie 

zamówienia publicznego – o czym mowa będzie w dalszej części 

raportu – podmiot zamawiający będzie się obowiązkowo posługiwał 

wspomnianą klasyfikacją. Świadczenie, które w rozumieniu przyjętym 

w naukach ekonomicznych, będzie uznane za usługę społeczną, to 

zgodnie z polskim przekładem aktu prawnego obowiązującego w UE, 

usługą społeczną nie będzie. 

 

 

Usługi społeczne w badaniu 

 

Ze względu na główny cel raportu, podsumowującego badanie 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez samorządy gminne, 

przyjęto inny sposób rozumienia pojęcia usług społecznych. Nawiązuje 

on do rozumienia, które omówiono w sekcji dotyczącej definicji 

opracowanych w naukach ekonomicznych, ale jest oparty na 

terminologii ukształtowanej w przepisach prawa administracyjnego 

materialnego i procesowego. 
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Punktem wyjścia jest uregulowany w art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym21 katalog zadań własnych 

gminy. Obejmuje on sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;  

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;                         

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

                                                           
21  Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 
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9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia 

i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;  

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym 

tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i 

wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.;  

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 

innych państw. 
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Biorąc pod uwagę każdą z tych sfer zadań publicznych, gminy 

mogą nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Możliwe 

jest również długookresowe poszukiwanie i testowanie źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną 

poszczególnych działań. Przedmiotem niniejszego badania są wszystkie 

usługi kontraktowane przez gminę, które mogą być uznane za zadania 

publiczne i są świadczone na rzecz mieszkańców przez NGO, w 

rozumieniu ustaw samorządowych.  

Na użytek niniejszego raportu oraz badania społecznego – 

realizowanego równolegle oraz w oparciu o te same ogólne założenia 

metodologiczne – przyjęto nieznacznie zmodyfikowany wobec 

brzmienia ustawy katalog usług społecznych, mogących być 

przedmiotem współpracy gmin i NGO. Zgodnie z nim, „usługami 

społecznymi” są usługi:  

1) w zakresie planowania przestrzennego;                   

2) zaopatrzenia w „media” (np. wodę, kanalizację, energię 

elektryczną);  

3) dbania o zieleń, ochrony środowiska i gospodarki odpadami;  

4) bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; 

5) gospodarki nieruchomościami i budownictwa; 

6) transportu, telekomunikacji i łączności;  

7) ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień; 

8) edukacji i wychowania; 
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       9) pomocy społecznej, wsparcia rodziny i polityki prorodzinnej;  

10) kultury, tradycji i opieki nad zabytkami; 

11) sportu i kultury fizycznej;                              

12) wspierania samorządności i postaw obywatelskich; 

13) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

14) promocji gminy, rozwoju przedsiębiorczości. 

 

 

2.2. Modele współpracy administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi 

 

Ważnym osiągnięciem zachodniego kręgu cywilizacyjnego jest 

upodmiotowienie organizacji i ruchów społecznych oraz obywatelskich, 

a także prawna regulacja społecznego otoczenia administracji 

publicznej. W kwestii współpracy administracji z NGO, państwa 

europejskie wypracowały swoje własne rozwiązania. Część z nich może 

być określona mianem modeli, gdyż posiadają systemowe 

uregulowania w prawie krajowym. Mają one charakterystyczne cele i 

zasady współpracy międzysektorowej, uregulowane przepisami 

odnoszącymi się do organizacji pozarządowych.   

W niniejszym badaniu kluczową rolę odgrywa współpraca 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, oparta na 
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zawieraniu kontraktów. W Europie funkcjonują głównie dwa modele, 

różniące się między sobą diametralnie, mianowicie Wielkiej Brytanii i 

Niemiec. W dalszej części pracy omówiono oba te modele, kończąc 

próbą oceny tego, czy istnieje polski model współpracy pomiędzy 

administracją a NGO. 

2.2.1. Model niemiecki (korporacyjny) 

 

Model niemiecki22 opiera się głównie na zasadzie pomocniczości 

(subsydiarności). Jest ona podstawą relacji pomiędzy organami władz 

publicznych a organizacjami pozarządowymi. W kontekście prawnym 

jest ona regułą nakazującą uprzywilejowanie podmiotów społecznych, 

w stosunku do przedsiębiorców, przy długookresowym poszukiwaniu i 

testowaniu źródeł finasowania instytucji wspierających Ekonomię 

Społeczną. Według niemieckiego modelu, subsydiarność oznacza 

pierwszeństwo kontraktów opartych o szczególne reguły współpracy z 

trzecim sektorem nad zamówieniami publicznymi. 

Warto zwrócić uwagę, że taka współpraca administracji z NGO jest 

realna dzięki dość specyficznej organizacji trzeciego sektora. W 

systemie niemieckim jego relacje z administracją są ściśle 

strukturalizowane. Konkretnym poziomom administracji krajowej, 

                                                           
22  Opracowanie własne na podstawie: M. Rymsza, Standaryzacja współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec 
trzeciego sektora, w: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem 
pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007; E. Leś, Od filantropii do 
pomocniczości, Warszawa 2000. 



45 

 

 

regionalnej i lokalnej odpowiadają struktury społeczne. Jest on 

realnym partnerem dla władz publicznych dzięki odpowiednio 

wysokiemu poziomowi samoregulacji trzeciego sektora. W rezultacie, 

skutecznie realizuje swoje interesy oraz dba o korzystne dla NGO 

rozwiązania prawne, instytucjonalne i proceduralne. 

Niemieckie organizacje pozarządowe są w stanie „negocjować 

warunki współpracy na każdym poziomie podziału administracyjnego 

państwa” 23. 

2.2.2. Model brytyjski (quasi-rynkowy) 

 

Model angielski23 w odróżnieniu do rozwiązania kontynentalnego 

(niemieckiego) opiera się przede wszystkim na mechanizmach 

rynkowych i konkurencyjnych, a nie na formalnych zasadach 

współpracy i uprzywilejowania środowisk społecznych wobec 

organizacji biznesowych. Fakt, iż nie ma preferencji dla trzeciego 

sektora sprawia, że większa jest rywalizacja o prawo do realizacji 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez administrację 

publiczną. 

Brytyjski trzeci sektor stanowi część sektora niezależnego (ang. 

independent sector), który oznacza „ogół podmiotów for-profit i non-

profit zainteresowanych udziałem w przetargach na zlecanie zadań 

                                                           
23  Zob. przypis 22. 
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publicznych”24. W prawie brytyjskim, przedsiębiorcy i organizacje 

społeczne reprezentują drugi i trzeci sektor łącznie i zaliczają się do 

podmiotów niepublicznych. Co więcej, „zasady współpracy 

międzysektorowej kształtowane są w większym stopniu przez 

partnerstwo publiczno-prywatne niż partnerstwo publiczno-

społeczne”25. 

2.2.3. Model ukształtowany w Polsce 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania można wywnioskować, 

że model polski relacji pomiędzy administracją publiczną a 

organizacjami pozarządowymi powinien być postrzegany przede 

wszystkim jako model empiryczny26. Regulacja tej sfery nie jest 

bowiem spójna ani kompleksowa, a przepisy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie regulują tę materię po raz 

pierwszy w historii polskiego systemu prawa, w dalszym ciągu brakuje 

też szeregu dostosowań systemowych27. 

                                                           
24  M. Rymsza, op.cit., s. 9. 

25  Ibidem. 

26  O modelu można mówić zarówno w sensie normatywnym (jako o logicznie 

skonstruowanym systemie, w którym główne założenia są konsekwentnie wprowadzone na 
wszystkich stopniach szczegółowości regulacji), jak i empirycznym (mając na myśli faktycznie 
istniejący w danym porządku prawnym zbiór norm prawnych oraz instytucji, które działają w 
jakiejś sferze stosunków gospodarczych lub społecznych – niezależnie od tego, czy tworzą one 
transparentną, jednoznaczną, spójną i logiczną całość). 

27  Brakuje m.in. kompleksowych regulacji dotyczących fundrisingu i zbiórek 

publicznych, aktualnie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawa autorskiego 
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Na poziomie modelu regulującego pierwszeństwo i zasady 

konkurencji przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (drugiego 

i trzeciego sektora, rywalizujących o zamówienia na usługi społeczne 

zlecane przez pierwszy sektor) polskie rozwiązania mają charakter 

pośredni (mieszany). Występują w nim zarówno elementy brytyjskie 

(konkurencyjność, zlecanie zadań w otwartych trybach konkursowych), 

jak i niemieckie (odrębne procedury dla organizacji pozarządowych, 

oddzielenie działalności pożytku publicznego od zamówień 

publicznych). 

Biorąc pod uwagę przedmiot badania, jakim jest długookresowe 

poszukiwanie i testowanie źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną, rozwiązania prawne w tym zakresie nie tworzą 

logicznego i spójnego modelu. Widoczna jest bowiem widoczna 

niekonsekwencja pomiędzy przepisami odnoszącymi się do 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, a regulacja prawną 

finansowania ich w postaci dotacji celowych, przyznawanych NGO w 

odniesieniu do przepisów ustawy o finansach publicznych. Model 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, wciąż trudno jest 

traktować jako model o charakterze normatywnym, opartym o 

                                                                                                                                           
dotyczącymi otwartych zasobów i domeny publicznej. Zob. także opracowanie zbiorowe pt. 
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, online: 
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf 
(15.03.2013). 
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wyraźnie nazwane wartości, zawierającym konkretne cele oraz 

odpowiadające im szczegółowe regulacje). 

W odniesieniu do poziomu samorządowego zwraca się uwagę, że 

rozwiązania modelowe współpracy pomiędzy JST a NGO powinny 

składać się z następujących elementów:  

a) w zakresie prawa lokalnego:  

1) strategia rozwoju samorządu właściwie lokująca organizacje 

pozarządowe jako przedmiot oddziaływań, ale i podmiot realizujący 

zadania (oraz programy  strategii);  

2) uchwały rady gminy, powiatu, województwa (lub zarządzenia 

organów wykonawczych) w sprawie długookresowych programów 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, nawiązujących 

do tejże strategii (obecnie programy te nie są dla samorządów 

obligatoryjne);  

3) uchwały gminy, powiatu, województwa w sprawie rocznego 

programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (tj. 

programy określające konkretne zadania do wykonania w danym roku, 

zmierzającego do realizacji strategii rozwoju przez NGO); 

b) w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych:  

1) zorganizowany partner po stronie organizacji pozarządowych 

(reprezentacja terytorialna organizacji pozarządowych danego 

powiatu, gminy czy województwa);  

2) wspólny zespół złożony z przedstawicieli samorządu wskazanych 

przez samorząd oraz z przedstawicieli reprezentacji sektora 

pozarządowego (jego zadaniem jest kreowanie i monitorowanie 

współpracy;  
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3) osoba kontaktowa ze strony samorządu (np. pełnomocnik ds. 

organizacji pozarządowych);  

4) wspólna komisja opiniująca oferty składane przez organizacje w 

konkursach ofert ogłaszanych przez samorząd, w skład której 

obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych 

wskazani przez reprezentację sektora;  

5) stałe, zinstytucjonalizowane miejsce wsparcia organizacji 

pozarządowych (np. ośrodek wspierania organizacji pozarządowych) 

prowadzone na zasadzie powierzenia zadania wyspecjalizowanej 

organizacji pozarządowej;  

6) istnienie obligatoryjnej zasady standaryzacji zadań, które samorząd 

zamierza powierzyć do realizacji organizacji pozarządowej 

(dokonywanej przez grupę ekspertów z obydwu stron)28. 

                                                           
28  A. Jachimowicz, Modelowy system współpracy, w: idem, Samorząd terytorialny i 

organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?, SPLOT, Warszawa 2006, 
s. 9. 
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3. Stan prawny – współpraca JST i PES w zakresie długookresowego 

poszukiwania i testowania źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną  

 

3.1. Współpraca JST i PES w świetle Konstytucji RP 

 

Z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.29 wynika demokratyczny charakter ustroju państwa oraz 

dążenie do realizacji możliwie wielu zadań publicznych jak najbliżej 

obywatela – na najniższych szczeblach władz publicznych. Normy 

konstytucyjne wzmacnia art. 8 ust. 2 ustawy zasadniczej, w myśl 

którego jej przepisy co do zasady stosuje się bezpośrednio, jeśli sama 

Konstytucja inaczej nie stanowi. 

W Rozdziale I Konstytucji potwierdzono m.in. wolność tworzenia i 

działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 

rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych 

zrzeszeń oraz fundacji (art. 12), a także uczestnictwo samorządu 

terytorialnego w sprawowaniu władzy, zagwarantowane zwłaszcza 

ustawowym przekazaniem mu istotnej części zadań publicznych, które 

ten samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność (art. 16). W Rozdziale II sformułowano także 

wolność zrzeszania się (art. 59). Przepisy pierwszych dwóch rozdziałów 

                                                           
29  Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
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Konstytucji nie odnoszą się jednak bezpośrednio do ewentualnego 

współdziałania NGO z organami władz publicznych w realizacji 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną. 

Rozdział VII Konstytucji, który rozpoczyna się od stwierdzenia, że to 

samorządy wykonują zadania publiczne niezastrzeżone Konstytucją lub 

ustawami dla innych organów władz publicznych (art. 163), dotyczy 

działalności samorządu terytorialnego. Ustawa zasadnicza precyzuje 

ponadto, że – w obrębie samorządów – domniemanie kompetencji 

przysługuje gminie, która wykonuje wszystkie zadania samorządu 

terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego (art. 164 ust. 3). Dalsze przepisy wskazują, że zadania 

publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są 

wykonywane jako zadania własne przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (art. 166 ust. 1 Konstytucji). 

Zasady współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a 

organizacjami pozarządowymi nie są precyzyjnie regulowane przez 

ustawę zasadniczą. Nie odnosi się, tym bardziej do długookresowego 

poszukiwania i testowania źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. Nawet kluczową z tego punktu widzenia zasadę 

subsydiarności, sformułowano w preambule30. Zasada ta, określana też 

                                                           
30  „(…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla 

państwa oparte na (…) dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.”. Oznaczało to, że rozwijanie i precyzowanie tej zasady 
pozostawia się środowiskom naukowym (doktrynie prawa) oraz orzecznictwu sądowemu. Zob. 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001, s. 89. 
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jako zasada pomocniczości, wyraża między innymi postulat tworzenia 

takiego systemu instytucjonalnego i prawnego, jaki pozwala na 

podejmowanie przez władze publiczne decyzji w bezpośrednim 

kontakcie z tymi, których te decyzje dotyczą31. 

W 1994 r. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „zadania 

samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych w tym 

znaczeniu, że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności czy 

to lokalnych, w wypadku zadań własnych, czy zorganizowanego w 

państwo całego społeczeństwa, jak w wypadku zadań zleconych”32. W 

wyroku z 2002 r. Trybunał stwierdził, że „generalnie odpowiedzialność 

za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy 

władzy, które znajdują się najbliżej obywateli” oraz „powierzając te 

funkcje innemu organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter 

zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności”33. Nie ma tutaj 

mowy o powierzeniu zadań i długookresowym finansowaniu ich na 

rzecz organizacji pozarządowej – a jedynie o odpowiedzialności za 

realizację zadań publicznych. Zdaniem TK powinna ona pozostać przy 

                                                           
31  Por. Z. Zgud, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999, s. 21. 

32  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r., sygn. akt W 10/93. 

W tej samej uchwale Trybunał przyznał, że przekazywanie kompetencji gminnym jednostkom 
pomocniczym „odpowiada zasadzie subsydiarności i pozwala przenosić realizację zadań 
publicznych na poziom takich struktur, które pozostają najbliżej obywatela”, podkreślając 
jednocześnie, że „ustawodawca może wyłączyć z zakresu działania [gminy] sprawy publiczne o 
zakresie lokalnym tylko na rzecz innych podmiotów publicznoprawnych”. 

33  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 2002 r., sygn. akt K 29/00. 
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organie władzy publicznej możliwe najbliższym obywatelowi, ale 

jednocześnie najbardziej adekwatnym do specyfiki zadania34. 

Reasumując, przepisy Konstytucji RP z 1997 r. nie precyzują zasad 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz organizacji 

pozarządowych ani nie wskazują okoliczności, w których jest to 

uzasadnione lub istnieją ku temu przeciwwskazania. Jednocześnie 

polska ustawa zasadnicza nie wyklucza tego rodzaju współpracę 

organizacji społecznych i samorządu terytorialnego, a poprzez nadanie 

zasadzie subsydiarności rangi zasady ustrojowej – sprzyja działalności 

prawotwórczej, orzeczniczej i administracyjnej, która takie 

długookresowe finansowanie przewiduje oraz wspiera. Przepisy 

konstytucyjne i ukształtowane na ich tle orzecznictwo pozwalają zatem 

na długookresowe poszukiwanie i testowanie źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez JST na rzecz NGO – 

zarówno krótkoterminowe oraz roczne. Konstytucja nie 

uprzywilejowuje jednak żadnego z horyzontów czasowych tego rodzaju 

współpracy. 

 

                                                           
34  Co niekiedy może oznaczać, że centralizacja władzy – na przykład utworzenie jednej 
dużej gminy zamiast kilku mniejszych – lepiej realizuje sens zasady pomocniczości, którym jest 
zapewnianie największego wpływu obywateli na realizację zadań publicznych. Zob. wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. akt K 24/02. 
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3.2. Współpraca JST i PES w świetle prawa 

międzynarodowego i europejskiego.  

 

Na reguły współpracy polskiego samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpływają nie tylko przepisy 

ustawy zasadniczej, ale także – w myśl art. 9 Konstytucji – prawo 

międzynarodowe oraz akty prawa europejskiego, na podstawie 

odpowiednich umów międzynarodowych. W tej części uwag 

scharakteryzowano wybrane akty prawa powszechnego oraz 

europejskiego, poszukując w ich treści zasad dotyczących 

długookresowych.  

Najbardziej ogólnym aktem prawa międzynarodowego, który 

dotyczy wpływu obywateli na sprawowanie władzy publicznej, jest 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, stworzona przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych w 1948 r.35 Nie odnosi się ona jednak do 

organizacji społecznych, a wpływ społeczeństwa na sprawowanie 

władzy opiera na koncepcji przedstawicielstwa politycznego obywateli, 

wyłanianego w „przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach” 

(art. 21). 

Zgodnie z art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych36 każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z 

                                                           
35  Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. 

36  Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
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innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do 

związków zawodowych w celu ochrony swych interesów. Na 

wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż 

przewidziane przez ustawę i konieczne w demokratycznym 

społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub 

publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub 

moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Ponownie – 

nie ma tutaj wprost mowy o organizacjach społecznych i ich 

współpracy z władzami lokalnymi. 

Ważnym aktem prawa międzynarodowego, bezpośrednio 

dotyczącym samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych, jest 

opracowana przez Radę Europy i obowiązująca w Polsce w całości od 

1993 r. Europejska Karta Samorządu Lokalnego37. Zgodnie z jej 

postanowieniami, przez samorząd lokalny rozumie się prawo i 

rzeczywistą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania, 

w ramach prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich 

ludności, istotną częścią spraw publicznych (art. 3 ust. 1) przy czym 

tworzenie organów JST nie jest przeszkodą w odwoływaniu się do 

zgromadzeń obywatelskich, do referendum czy wszelkiej innej formy 

bezpośredniego uczestnictwa obywateli tam, gdzie zezwala na nie 

prawo (art. 3 ust. 2). Oznacza to zagwarantowanie możliwości 

                                                           
37  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 

października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607). W 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych 
RP dokonał sprostowania w tłumaczeniu tytułu aktu na Europejską Kartę Samorządu Lokalnego 
– por. obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu 
błędu (Dz. U. Nr 154, poz. 1107). 
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szerokiego udziału organizacji społecznych w działalności wspólnot 

lokalnych, włączając  w to poszukiwanie i testowanie 

długookresowych, źródeł finansowania, instytucji wspierania ekonomii 

społecznej oraz spółdzielni socjalnych.  

Karta odnosi się do zasad realizacji zadań publicznych – zarówno 

własnych, jak i zleconych. Co do zasady, wspólnoty lokalne powinny 

móc same określić wewnętrzne struktury administracyjne,  w które 

chcą się wyposażyć w celu przystosowania ich do swych specyficznych 

potrzeb oraz by umożliwić skuteczne zarządzanie (art. 6 ust. 1). W 

przypadku przekazania pełnomocnictw przez władzę centralną lub 

regionalną – a więc realizacji zadań zleconych – wspólnoty lokalne 

powinny cieszyć się, na ile to możliwe, swobodą w przystosowywaniu 

pełnienia tych pełnomocnictw  do warunków lokalnych (art. 4 ust. 5). 

Oznacza to, że zarówno zadania własne, jak i zlecone, mogą być przez 

PES kontraktowane, przy czym Karta nie odnosi się do kwestii 

horyzontu czasowego takiej współpracy.  

Przegląd obowiązujących Polskę norm prawa międzynarodowego, 

które powyżej skrótowo przytoczono, prowadzi do wniosku, że 

aktualnie nie obowiązują normy bezpośrednio dotyczące 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez JST na rzecz PES. 

Wiele aktów obejmuje kwestie obywatelskie, w tym prawo zrzeszania 

się – ale nie precyzuje roli podmiotów społecznych w zarządzaniu 

sprawami lokalnymi.  
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Wyjątkiem w tym zakresie jest Europejska Karta Samorządu 

Lokalnego, która przyznaje JST znaczną swobodę w realizowaniu zadań 

publicznych (zarówno własnych, jak i zleconych). Zgodnie z nią nie ma 

przeszkód, aby samorządy decydowały o powierzaniu realizacji usług 

społecznych na rzecz PES. Karta nie odnosi się do kwestii wieloletniej 

współpracy samorządu terytorialnego ze środowiskami 

pozarządowymi, ale też nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych 

w sferze zarządzania i administrowania sprawami lokalnymi. Karta 

pozostawia stosowne decyzje reglamentacyjne i regulacyjne 

ustawodawcy krajowemu. 

Innym jeszcze przykładem regionalnego prawa międzynarodowego, 

opracowanego na kontynencie europejskim, jest Europejska Karta 

Samorządu Regionalnego, sporządzona w 1997 r. w Strasburgu, w 

trakcie obrad IV sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. W 

przeciwieństwie do karty samorządu lokalnego nie została ona 

ratyfikowana przez Polskę, ma jednak walor dokumentu wskazującego 

modelowe zasady funkcjonowania samorządu regionalnego i jej 

stosowanie jest wyrazem szanowania spisanych w niej dobrych 

praktyk. 

Europejska Karta Samorządu Regionalnego również jest 

przykładem ogólnych postanowień, które tworzą ramy ustrojowe i 

aksjologiczne, przydatne przede wszystkim do oceny takich kwestii, jak 

prawidłowość ustawodawstwa krajowego. W odniesieniu do 

długookresowego poszukiwania i testowania źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną. Karta ogranicza się do 
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zalecenia, aby przy wykonywaniu swoich kompetencji władze 

regionalne z poszanowaniem prawa kierowały się interesami 

mieszkańców, a także zasadą subsydiarności oraz brały pod uwagę 

rozsądne wymogi narodowej i europejskiej solidarności (art. 6 ust. 2). 

Kwestia roczności lub wieloletniości nie została tutaj poruszona. 

 

3.3. Współpraca JST i PES w świetle ustaw samorządowych 

 

Zadaniem samorządu terytorialnego w Polsce jest wykonywanie 

zadań publicznych nie zastrzeżonych przez Konstytucję lub ustawy dla 

organów innych władz publicznych (art. 163 Konstytucji RP z 1997 r.). 

Jak zaznaczono wcześniej, w obrębie struktur samorządowych 

domniemanie kompetencji przysługuje gminie, jako podstawowej i 

najstarszej jednostce samorządu terytorialnego. Pozostałe przypisane 

samorządowi zadania publiczne wykonują powiaty (drugi szczebel 

samorządu lokalnego) oraz województwa samorządowe (władze 

samorządowe na szczeblu regionalnym).  

Perspektywa niniejszego raportu w sposób szczególny wskazuje 

na gminę, jako podstawowy podmiot zajmujący się długookresowym 

poszukiwaniem i testowaniem źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną dla organizacji pozarządowych. 
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Dlatego przepisom ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.)38 

poświęcono najwięcej uwagi. Dalsze obserwacje dotyczą ustawy o 

samorządzie powiatowym (u.s.p.)39 oraz ustawy o samorządzie 

województwa (u.s.w.)40. Te dwa akty normatywne zostały uchwalone 

osiem lat po pierwszej z ww. ustaw ustrojowych (uchwalonej w 1990 r. 

jako ustawa o samorządzie terytorialnym), w związku z reformą 

podziału administracyjnego państwa z lat 1998-1999. 

 

3.3.1. Ustawa o samorządzie gminnym 

 

Konstrukcja ustrojowa gminy oparta jest na założeniu, że tworzy 

ją – jako wspólnotę samorządową – z mocy prawa ogół mieszkańców 

określonego terytorium, wyznaczonego granicami administracyjnymi 

(art. 1 ust. 1 u.s.g.). Gminy posiadają osobowość prawną i swoje 

zadania publiczne wykonują we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność (art. 2 u.s.g.). Posiadają też możliwość 

kontraktowania usług społecznych na rzecz NGO. 

                                                           
38  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm.). 

39  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 
2001 r. Nr142, poz. 1592, z późn. zm.). 

40  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). 
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O ustroju gminy stanowi jej statut, który może przewidywać 

scedowanie pewnych sfer działalności na niższy szczebel – jednostki 

pomocniczej (sołectwa, dzielnicy, osiedla i innych;  art. 5 u.s.g.). Takie 

jednostki mogą posiadać własny zakres działania, wykonywać zadania 

publiczne, a także korzystać ze składników mienia gminnego i środków 

budżetowych (art. 18 ust. 2 pkt 7 u.s.g.). W ramach jednostki 

pomocniczej możliwe jest także powołanie jednostki niższego rzędu, o 

ile zostało to przewidziane w statucie gminy (art. 35 ust. 2 u.s.g.). 

Szczególną formą dysponowania przez jednostki pomocnicze środkami 

publicznymi jest fundusz sołecki, który zostanie omówiony w jednym z 

kolejnych punktów raportu.  

Gminy różnią się między sobą pod względem faktycznym (od 

liczących kilkaset osób gmin wiejskich po wielusettysięcznie 

metropolie; od kilkunastoosobowych urzędów po rozbudowane 

struktury administracyjne, zatrudniające setki urzędników; od 5-10 mln 

zł rocznego budżetu, po finanse m.st. Warszawy przekraczające 10 mld 

zł rocznie), ale ich status prawny jest identyczny, dlatego wszystkie 

poniższe uwagi są wspólne dla ogółu gmin. Zakres działania gmin 

obejmuje dwa rodzaje zadań publicznych – zadania własne oraz 

zadania zlecone. Pierwsze z nich to zbiorowe potrzeby wspólnoty 

lokalnej, przykładowo wymienione w art. 7 u.s.g.  

Katalog wymienionych w ustawie zadań własnych gminy. 

obejmuje sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  
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2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego,  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,            

4) lokalnego transportu zbiorowego,  

5) ochrony zdrowia,  

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,  

7) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

8) gminnego budownictwa mieszkaniowego,  

9) edukacji publicznej,  

10) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

11) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych,  

12) targowisk i hal targowych,              

13) zieleni gminnej i zadrzewień,  

14) cmentarzy gminnych,  

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

ppoż. i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego,  

16) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych,  
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17) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej, 18) wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 

jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej,  

19) promocji gminy,  

20) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie,  

21) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

Na użytek niniejszego badania przyjęto, że usługami społecznymi, 

które gmina może poszukiwać i testować długookresowe źródła 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz PES, 

mogą być zadania należące do każdej ze sfer objętych powyższym 

wyliczeniem. W tym rozumieniu, współpraca z PES opiera się na 

mechanizmie analogicznym do realizacji zamówienia publicznego. Otóż 

w sferze każdego z tych zadań publicznych możliwe są działania, które 

na rzecz gminy może zrealizować podmiot niepubliczny. Współpraca z 

NGO podlega nieco innym procedurom, dopasowanym do specyfiki 

trzeciego sektora i usług społecznych. Zostały one uregulowane w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 

będą omówione w dalszej części raportu. 

Art. 7 wskazuje, że powyższy katalog ma charakter przykładowy i 

że publicznym zadaniem własnym samorządu gminnego może być 

każda wymagająca zaspokojenia zbiorowa potrzeba lokalnej wspólnoty 
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mieszkańców. Wśród zadań wymienionych w ustawie znalazła się 

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wskazanych w ustawie z 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (m.in. kościelne osoby prawne, 

stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne i kluby sportowe). 

Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika także, że w 

celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, 

a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami 

pozarządowymi (art. 9 ust. 1 u.s.g.). Przepis ten jasno wskazuje, że 

współpraca JST i PES jest naturalną osią kooperacji, przewidzianą przez 

ustawodawcę w celu wykonywania zadań publicznych przypisanych 

samorządowi terytorialnemu. 

Ustawa o samorządzie gminnym nie odnosi się do kwestii 

horyzontu czasowego współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a 

organizacjami pozarządowymi. Jej przepisy nie wskazują żadnych 

ograniczeń dotyczących okresu ewentualnej współpracy. Nie nakazują 

również zawierania umów lub powierzania realizacji określonych zadań 

jako obligatoryjnie krótko- lub długoterminowych. Tworzą jedynie 

ogólne ramy prawne dla tego rodzaju kooperacji. 

 

3.3.2. Ustawa o samorządzie powiatowym 

Podobnie jak w przypadku gminy, konstrukcja ustrojowa powiatu 

oparta jest na założeniu, że tworzy go – jako wspólnotę samorządową 

– z mocy prawa ogół mieszkańców określonego terytorium, 
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wyznaczonego granicami administracyjnymi (art. 1 u.s.p.). Powiaty 

posiadają osobowość prawną i swoje zadania publiczne wykonują we 

własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 u.s.p.). Mogą też 

poszukiwać i testować długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz PES. 

O ustroju powiatu stanowi jego statut. Specyfiką polskich 

powiatów jest ich dualizm, który wynika z utworzenia w analizowanej 

ustawie instytucji miasta na prawach powiatu. Jest nim, co do zasady, 

miasto które z końcem 1998 r. liczyło więcej niż 100 000 mieszkańców, 

a także miasto, które w związku z reformą samorządową przestało być 

siedzibą wojewody41. Miasto na prawach powiatu jest gminą 

wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie o 

samorządzie powiatowym (art. 92 ust. 2 u.s.p.).  

W efekcie wyróżnia się powiaty ziemskie, natomiast miasta na 

prawach powiatu określa się mianem powiatów grodzkich. W zakresie 

zadań publicznych samorządu powiatowego oraz możliwości 

współpracy z organizacjami pozarządowymi występują różnice o 

charakterze faktycznym (demograficzne, gospodarcze, budżetowe, 

organizacyjne itp.), nie zaś prawnym. Z tej przyczyny oba rozwiązania 

ustrojowe powiatów zostały przeanalizowane wspólnie. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy ustrojowej, powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 

zakresie:  
                                                           
41  Od 1 stycznia 1999 r. siedziby wojewodów zlikwidowano w 33 polskich 
miastach polskich.  
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1) edukacji publicznej,  

2) promocji i ochrony zdrowia,  

3) pomocy społecznej,  

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

4) polityki prorodzinnej,  

5) wspierania osób niepełnosprawnych,  

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,   

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

8) kultury fizycznej i turystyki,  

9) geodezji, kartografii i katastru,  

10) gospodarki nieruchomościami,  

11) administracji architektoniczno -budowlanej,  

12) gospodarki wodnej,  

13) ochrony środowiska i przyrody,  

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ppoż. i zapobiegania 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska,  

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy,  

18) ochrony praw konsumenta,  

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

20) obronności,  
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21) promocji powiatu,  

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 23) 

działalności w zakresie telekomunikacji. Dalsze zadania powiatu mogą 

być wskazane w innych ustawach (art. 4 ust. 3 u.s.p.). 

Z uwagi na szczególny status gminy (w tym wspomniane już 

domniemanie kompetencji oraz wynikające z zasady subsydiarności 

skupienie zadań publicznych samorządu terytorialnego na jego 

najniższym szczeblu), praktyczny zakres działania powiatu jest 

zawężony42.  W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć 

jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 

ust. 1 u.s.p.). Zwraca uwagę, że – inaczej niż w przypadku gminy – 

ustawodawca nie wskazał tutaj wprost możliwości zawierania umów z 

NGO. Jednakże, z uwagi na wskazanie współpracy z NGO we 

wskazanym powyżej katalogu zadań, należy przyjąć, że również powiat 

może na ogólnych zasadach zawierać umowy z organizacjami 

pozarządowymi i w ten sposób poszukiwać i testować długookresowe 

źródła finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na 

rzecz usług społecznych. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi została uregulowana 

w ustawie o samorządzie powiatowym także w przepisach o 

działalności powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku              (art. 

                                                           
42   Dotyczy to nie tylko szerokości przekazanych powiatowi sfer zadań publicznych, ale i 

udostępnionego mu w celu ich realizacji instrumentarium prawnego, np. zakresu możliwej do 
prowadzenia działalności gospodarczej (por. art. 6 ust. 2 u.s.p. oraz art. 9 ust. 2 u.s.g.). 
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38a u.s.p.). Jeśli wśród członków lokalnych organizacji pozarządowych 

znajdują się osoby wyróżniające się wiedzą o problemach będących 

przedmiotem prac komisji oraz cieszące się wśród miejscowej 

społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, mogą 

być one powołane do jej składu. Ponadto komisja może 

współpracować ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, 

związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami oraz instytucjami (art. 

38b u.s.p.). Należy przyjąć, że nie ma przeszkód aby zadania komisji 

były realizowane na zasadzie przynajmniej częściowego 

kontraktowania na rzecz NGO. 

Podsumowując, przepisy ustrojowe samorządu powiatowego 

wskazują współpracę z NGO jako jedno z własnych zadań publicznych. 

Jednocześnie katalog zadań publicznych, które realizuje ten szczebel 

samorządu terytorialnego pozwalają na wszystkich ich obszarów za 

sfery usług społecznych (w rozumieniu przedstawionym we 

wcześniejszej części raportu) – co pozwala na ich poszukiwanie i 

testowanie długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną przez powiaty na rzecz organizacji 

pozarządowych.  

Ustawa o samorządzie powiatowym nie reguluje szczegółowych zasad 

współpracy w tym zakresie. Nie zawiera przepisów wskazujących na 

formę lub czas kooperacji pomiędzy JST a NGO. Pomija także kwestię 

ewentualnego długookresowego źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną. Oznacza to, że brak jest przeszkód 

natury ustrojowej, aby powiaty współpracowały z organizacjami 
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pozarządowymi w oparciu o poszukiwaniu i testowaniu 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. 

 

3.3.3. Ustawa o samorządzie województwa 

Województwo samorządowe to jedyny w obowiązującym w 

Polsce porządku ustrojowym szczebel regionalnego samorządu 

terytorialnego. Podobnie jak w przypadku obu poziomów lokalnych, 

przyjęto że jego mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę 

samorządową (art. 1 ust. 1. u.s.w.). Jednocześnie ustawodawca 

postanowił jasno określić, że zakres działania samorządu województwa 

nie narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy samorządu 

województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru 

lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu 

administracyjnym (art. 4 u.s.w.). 

Województwo samorządowe ma osobowość prawną, a jego 

ustrój jest określany w statucie, uchwalanym po uzgodnieniu z 

Prezesem Rady Ministrów (art. 7 u.s.w.). Podobnie jak oba samorządy 

lokalne, regiony mogą tworzyć własne, wojewódzkie samorządowe 

jednostki organizacyjne oraz mogą zawierać umowy z innymi 

podmiotami (art. 8 ust. 1 u.s.w.). Mimo że – tak jak w przypadku 

powiatów i odmiennie niż w ustawie o samorządzie gminnym – 

ustawodawca nie wskazał wprost możliwości współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, otwarty charakter sformułowania „inne 
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podmioty” oraz szereg dalszych przepisów ustawy wskazują, że 

możliwość współpracy województwa i NGO nie powinna budzić 

wątpliwości. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie województwa, władze 

regionalne wykonują zadania o charakterze wojewódzkim określone 

ustawami, w szczególności w zakresie:  

1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,  

2) promocji i ochrony zdrowia,  

3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

4) pomocy społecznej,  

4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,             

5) polityki prorodzinnej,  

6) modernizacji terenów wiejskich,  

7) zagospodarowania przestrzennego,           

8) ochrony środowiska,  

9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w 

szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów 

przeciwpowodziowych,               

10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,  

11) kultury fizycznej i turystyki,  

12) ochrony praw konsumentów,  

13) obronności,  

14) bezpieczeństwa publicznego,  

15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,  

15a) działalności w zakresie telekomunikacji,  
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16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy. Ustawa przewiduje domniemanie kompetencji w zakresie 

zadań publicznych o charakterze wojewódzkim – do zakresu działania 

samorządu województwa należy realizacja zadań nie zastrzeżonych 

ustawami na rzecz organów administracji rządowej (art. 2 ust. 2 

u.s.w.). 

Przegląd powyższego katalogu zadań prowadzi do wniosku, że – 

tak jak na innych szczeblach samorządu terytorialnego w Polsce – 

każdy z ww. obszarów zadań publicznych, które ustawodawca 

przypisał województwu samorządowemu, może być uznany za sferę 

usług publicznych, w zakresie których region ma prawo kontraktować 

poszczególne zadania na rzecz organizacji pozarządowych, m.in. w 

trybie długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społecznej. 

Tworzenie i wdrażanie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego 

przez województwo – co należy do jego najważniejszych zadań – 

zostało uregulowane bardziej szczegółowo niż w przypadku 

samorządów lokalnych. Ustawa wskazuje, że przy formułowaniu 

strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju 

samorząd województwa współpracuje m.in. z:  

1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa oraz  z samorządem gospodarczym i zawodowym,  

2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,                

3) innymi województwami,  
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4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.  3 ust. 3 u.d.p.p.,  

5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi (art. 

12 u.s.w.). 

Skoro województwo samorządowe jest zobowiązane do 

współpracy z NGO w szczególności w fazie realizacji polityki rozwoju (a 

także jej formułowania oraz programowania), to poszukiwanie i 

testowanie długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz organizacji 

pozarządowych należy uznać za jedną z podstawowych metod 

realizacji tego ustawowego obowiązku. Poszukiwanie i testowanie 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania ekonomii 

społecznej – podobnej jak poszukiwanie i testowanie długookresowych 

źródeł finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną.  

Nie budzi to wątpliwości także w kontekście uznanych za 

obowiązkowe obszarów polityki rozwoju województwa, którymi są 

(art. 11 ust. 2 u.s.w.):  

1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie 

rynku pracy,  

2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o 

znaczeniu wojewódzkim,  

3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i 

prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,  

4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 

wykształcenia obywateli,  
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5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie 

środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,                        

6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i 

gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,  

7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad 

dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,  

8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,  

9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

W obrębie powyższych sfer zadań publicznych można odnaleźć 

szereg usług społecznych, w zakresie których organizacje 

pozarządowe mogą realizować działania zmierzające do osiągania 

przez województwo celów regionalnej polityki rozwoju. Obejmuje to 

m.in. formę poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez region 

na rzecz trzeciego sektora; organizacji pozarządowych – społecznych, 

podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wsparcia ekonomii 

społecznej.  

Należy przy tym podkreślić, że ustawa o samorządzie województwa 

nie reguluje tej problematyki w sposób szczegółowy – podobnie jak 

obie wskazane wcześniej ustawy ustrojowe dotyczące polskiego 

samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie będą zatem miały 

rozwiązania ustawy o finansach publicznych, Prawa zamówień 

publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; zostały one omówione poniżej. 
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3.4. Współpraca JST i PES w świetle ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

3.4.1. Uwagi ogólne 

Podstawowym aktem regulującym kwestie współpracy pomiędzy 

administracją publiczną, w tym organami administracji samorządowej 

– lokalnej i regionalnej – a organizacjami pozarządowymi i szeroko 

pojętym trzecim sektorem pozarządowym jest ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(u.d.p.p.)43. Została ona uchwalona na podstawie rządowego projektu, 

którego założenia zostały opracowane na początku IV kadencji Sejmu i 

złożone do parlamentu w lutym 2002 r.  

Celem uchwalenia ustawy było „systemowe uregulowanie relacji 

między instytucjami państwowymi a organizacjami pozarządowymi, 

należącymi do tzw. trzeciego sektora lub – inaczej mówiąc – sektora 

pozarządowego”44. Trzeba pamiętać, że do tego sektora z pewnością 

należą również podmioty ekonomii społecznej czyli stowarzyszenia i 

fundacje prowadzące działalność gospodarczą oraz spółdzielnie 

socjalne i instytucje wspierania ekonomii społecznej.  

W pracach nad ustawą dostrzeżono między innymi, że 

obowiązująca wówczas ustawa z 1998 r. o finansach publicznych 

zawierała „[jedynie] generalne wskazania dotyczące zasad współpracy 

                                                           
43  Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 

44  Uzasadnienie projektu ustawy, Sejm IV kadencji, druk nr 263 z 15 lutego 2002 r., s. 

18. 
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z jednostkami spoza sektora finansów publicznych w obszarze realizacji 

zadań państwowych”, a przy tym analiza ustaw samorządowych 

(scharakteryzowanych uprzednio ustaw o samorządzie gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim) oraz ustawy o finansach publicznych 

„pozwala na stwierdzenie, iż ustawodawca umożliwił prowadzenie 

przez organy jednostek samorządu terytorialnego współpracy z 

organizacjami pozarządowymi”, jednakże „są to tylko ogólnikowe 

przepisy nie określające szczegółowych kwestii”45. 

Jednocześnie autorzy projektu ustawy zwrócili uwagę, że 

„ogromny potencjał aktywności obywatelskiej czeka ciągle na 

harmonijne wkomponowanie w system prawny. Obecnie nie można już 

bowiem ograniczyć się do zniesienia państwowej reglamentacji i 

zagwarantowania wolności zrzeszania się. Trzeba w nowy systemowy 

sposób ułożyć relacje między państwem i organizacjami 

pozarządowymi oraz pomiędzy wolontariuszami i instytucjami 

korzystającymi z ich świadczeń” przy czym „projekt ustawy (…) stanowi 

pierwszy krok do kompleksowego uregulowania przedmiotowych 

kwestii”46. 

Zgodnie z ustawą, współpraca JST i PES odbywa się w formach:  

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 u.d.p.p. realizacji zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie;  

                                                           
45  Ibidem. 

46  Ibidem, s. 19. 
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2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 

działalności;  

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji;  

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących 

sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności 

pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe 

jednostki samorządu terytorialnego;  

5) tworzenia 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;                

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 

określonych w ustawie;  

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 5 ust. 2 u.d.p.p.).  

Jak widać, poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz ES 

jest pierwszą i podstawową formą współpracy administracji z trzecim 

sektorem. Pojawia się w tym katalogu trzykrotnie: przy zlecaniu zadań 

publicznych, wykonywaniu inicjatywy lokalnej oraz zawieraniu umów 

partnerstwa (które w niniejszym raporcie pominięto).  
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wskazuje jednoznacznie, że usługi społeczne mogą być finansowane 

na zasadzie długookresowych źródeł finansowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną. Wynika to wprost z art. 16 ust. 3 

u.d.p.p., w myśl którego umowa o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może 

być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie 

dłuższy niż 5 lat47. Ponieważ ustawodawca nie wskazuje żadnego 

powiązania daty zawarcia umowy z kalendarzem rocznym i 

budżetowym, należy przyjąć że ów 5-letni czas wykonywania ww. 

umowy może przypadać na 6 lat budżetowych. 

Co więcej, ewentualny czas realizacji zadania publicznego dłuższy 

niż rok kalendarzowy, w którym zawierana jest umowa pomiędzy JST a 

NGO, stanowi wyjątek od ogólnej zasady, przewidzianej w przepisach 

o finansach publicznych. Organizacje należące do trzeciego sektora 

otrzymują bowiem dotacje celowe (art. 2 pkt 1 u.d.p.p. w związku z art. 

127 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p.), a te co do 

zasady mogą być przyznawane na okres do 31 grudnia danego roku 

(art. 221 ust. 3 pkt 3 oraz art. 250 pkt 2 u.f.p.). 

                                                           
47  Należy zauważyć, że w pierwotnym brzmieniu art. 16 ust. 3 ustawy mowa była o 

kontraktowaniu usług na okres maksymalnie trzech lat. Uchwalenie w 2005 r. ustawy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym zmieniło tę regułę, wprowadzając nieograniczony czas 
kontraktowania. Kolejna nowelizacja przywróciła w 2010 r. zasadę ograniczenia czasowego 
usług wieloletnich, przyjmując ww. pięcioletni maksymalny termin realizacji usługi społecznej. 
Zob. szerzej: M. Żołędowska, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Praktyczny komentarz, Warszawa 2011, s. 43. 
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Wieloletni horyzont współpracy jest też odzwierciedlony w 

zakresie programu współpracy organu administracji rządowej z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy – może on być przyjęty na okres od roku do 5 lat (art. 5b 

u.d.p.p.). W przypadku organów JST zasadą i obowiązkiem jest roczny 

program współpracy z NGO, przy czym możliwe jest także przyjęcie 

programu długookresowe (art. 5a u.d.p.p.). Ustawa nie wskazuje 

okresu, który może być objęty dokumentem długookresowym. 

Jednocześnie podkreśla się, że „programy długookresowe mogą być 

tworzone dodatkowo, obok rocznych, nie mogą ich w żadnym razie 

zastępować”48. Co istotne, przyjmowanie przez JST programu rocznego 

jest obowiązkiem samorządu terytorialnego, natomiast długookresowe 

– uprawnieniem. 

Ważną zasadą dotyczącą poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną na rzecz NGO jest oczekiwanie nie tyle najniższych 

kosztów realizacji usługi, co jej wysokiej jakości. Art. 11 ust. 4 u.d.p.p. 

wprost wskazuje, że wybór zlecenia realizacji zadań publicznych 

następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego 

zadania49.  

                                                           
48  Ibidem, s. 25. 

49  Wskazuje to na odrębność usług społecznych i zadań należących do sfery pożytku 
publicznego, które – inaczej niż w przypadku innych świadczeń dostarczanych przez podmioty 
niepubliczne w trybie zamówień publicznych – powinny się charakteryzować nie tylko niskimi 
kosztami, ale i stosowną do swojej specyfiki jakością. 
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Ustawa odróżnia dwie formy długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną – 

powierzenie realizacji zadania publicznego (kiedy działania ES są w 

całości finansowane z dotacji celowej przyznawanej przez organ 

administracji) od jego wspierania (gdy działania organizacji społecznej 

są tylko uzupełniająco dofinansowywane przez administrację); 

rozróżnienie to wynika z art. 11 ust. 1 u.d.p.p.  

Ustawa definiuje ponadto działalność pożytku publicznego – jest 

nią działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych (art. 3 ust. 1 u.d.p.p.). Sfera 

tych zadań określona w ustawie obejmuje zadania w zakresie:  

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

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

4) działalności charytatywnej;  

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej;  

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego;  

7) ochrony i promocji zdrowia;  

8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
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10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;                 

11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  

13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej;  

14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych;  

15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

16) wypoczynku dzieci i młodzieży;  

17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;                      

20) turystyki i krajoznawstwa;  

21) porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

22) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;                     

24) ratownictwa i ochrony ludności;  

25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 26) upowszechniania i ochrony 

praw konsumentów;                       
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27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami;  

28) promocji i organizacji wolontariatu;  

29) pomocy Polonii Polakom za granicą;  

30) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania  i ochrony praw dziecka;  

33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

34) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., w zakresie określonym we 

wszystkich poprzednich punktach (art. 4 ust. 1 u.d.p.p.). 

Przeglądając powyższy katalog, można wywnioskować, że 

ustawodawca zdecydował się na enumeratywne wyliczenie obszarów, 

w których może być prowadzona działalność pożytku publicznego. 

Wykaz wskazany w przytoczonym przepisie ma charakter zamknięty, 

przy czym jest to katalog rozbudowany i obszerny; „zakreśla [on] 

obszar merytoryczny współpracy pomiędzy administracją publiczną a 

sektorem pozarządowym”50. Tak rozbudowana lista jest na ten 

moment wystarczająca, choć nie można wykluczyć tego, że w 

przyszłości może ona ulec rozszerzeniu, w zależności od tego, jakie 

zapotrzebowanie społeczne będzie dominujące na rynku usług 

społecznych i ekonomicznych.  

                                                           
50  Ibidem, s. 17.  
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Odnosząc wspomniane sfery zadań publicznych, w których może 

być prowadzona działalność pożytku publicznego, do wcześniej 

analizowanego pojęcia usług społecznych, które mogą być 

poszukiwane i testowane długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz organizacji 

pozarządowych, należy zwrócić uwagę, że to definicja zawarta w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma tutaj 

znaczenie decydujące. Innymi słowy – na zasadach przewidzianych w 

ustawie administracja publiczna nie może finansować na rzecz PES 

realizacji usług w obszarach niewymienionych w art. 4 ust. 1 u.d.p.p. 

W takich sytuacjach do kontraktowania usług stosuje się przepisy 

odrębne, przede wszystkim art. 221 ust. 2 i 3 oraz art. 250 ustawy o 

finansach publicznych, które w szczególności zakreślają maksymalnie 

roczny okres wydatkowania dotacji celowej. 

Zarazem szerokość ww. katalogu w zestawieniu z obszarami 

zadań publicznych wskazanymi w ustawach samorządowych (w 

szczególności w art. 7 u.s.g.) prowadzi do wniosku, że administracja 

samorządowa może finansować poszczególne usługi i przyznawać NGO 

stosowne dotacje celowe  w ramach każdego przypisanego jej obszaru 

zadań publicznych. Stosunkowo niewiele obszarów będzie objętych 

zasadami określonymi wyłącznie w ustawie o finansach publicznych i 

równocześnie pozostanie poza zakresem stosowania ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  a tym samym 

będzie wyłączonych ze szczególnego trybu finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną, ale nie oznacza to wcale, że ucierpi 
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na tym poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł 

finasowania ekonomii społecznej.  

Analiza przepisów ustawy, którą przeprowadzono na użytek 

niniejszego badania, została podsumowana w raporcie jedynie w części 

dotyczącej poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną. Ustawa 

dotyczy szeregu innych kwestii (takich jak np. podział form działalności 

NGO na trzy rodzaje: statutową nieodpłatną, statutową odpłatną i 

gospodarczą), które mają charakter systemowy i również w istotny 

sposób kształtują zasady współpracy pomiędzy administracją a trzecim 

sektorem. Okoliczności te nie mają jednak bezpośredniego wpływu na 

możliwość prowadzenia przez wspomniane podmioty kooperacji na 

zasadach jednoroczności lub wieloletniości i dlatego pojawiają się w 

niniejszej analizie jedynie w zakresie niezbędnym do nakreślenia istoty 

głównego problemu, jakim jest poszukiwanie i testowanie 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania Ekonomii 

Społecznej.  
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3.4.2. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań 

publicznych w trybie otwartych konkursów ofert 

 

Zgodnie z ustawą otwarty konkurs ofert jest podstawową formą 

zlecania zadań publicznych przez administrację – także samorządową 

– na rzecz trzeciego sektora. Wynika to wprost z założenia 

uregulowanego w art. 11 ust. 2 u.d.p.p., zgodnie z którym jeśli przepisy 

nie przewidują innego trybu zlecania, stosuje się otwarty konkurs ofert. 

Potwierdzeniem tej reguły jest art. 13 ust. 1 u.d.p.p., w myśl którego 

organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania 

publicznego na rzecz NGO, jest zobowiązany do ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert. 

Otwarty konkurs ofert jest skierowany do organizacji 

pozarządowych (ustawa definiuje je w art. 3 ust. 2) oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., tj. w szczególności kościelnych 

osób prawnych, stowarzyszeń JST, spółdzielni socjalnych oraz 

sportowych spółek kapitałowych i klubów sportowych. Oznacza to, że 

poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną jest możliwe na rzecz 

wszystkich grup podmiotów objętych ustawą, dostrzeganych przez 

ustawodawcę jako podmioty trzeciego sektora. 

Ustawa z 2003 r. wskazuje, że PES mogą realizować także usługi 

społeczne mające charakter wspierający lub uzupełniający wobec 

świadczenia „podstawowych” usług społecznych (tj. działań 

skierowanych bezpośrednio do społecznego otoczenia administracji 
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publicznej i ukierunkowanych na realizację zadań publicznych). 

Przykładem takich zadań, również mogących podlegać finansowaniu 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, są czynności z zakresu 

obsługi otwartego konkursu ofert (tj. czynności inne niż te wskazane w 

art. 11 ust. 2b u.d.p.p.). Zgodnie z ustawą organizacje pozarządowe nie 

mogą jednak w całości prowadzić konkursu – administracja pozostaje 

odpowiedzialna m.in. za wybór ofert oraz zawieranie umów z 

wyłonionymi NGO. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić z inicjatywy 

organu administracji lub po rozpatrzeniu wniosku o realizację zadania 

publicznego złożonego przez PES. Wniosek nie ma tak rozbudowanej 

struktury jak oferta składana w konkursie, co jest uzasadnione m.in. 

tym, że dopiero po rozpatrzeniu wniosku JST ogłasza konkurs ofert – w 

którym organizacja składająca wniosek może ponownie przedstawić 

swój pomysł, tym razem w określonej przepisami formie konkursowej 

oferty (art. 12 u.d.p.p.). 

Zgodnie z art. 13 ustawy ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

powinno zawierać informacje o:  

1) rodzaju zadania;  

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację 

tego zadania;  

3) zasadach przyznawania dotacji;  

4) terminach i warunkach realizacji zadania;  
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5) terminie składania ofert;  

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz 

terminie dokonania wyboru ofert;   

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach 

publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze 

szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust. 3 u.d.p.p. Oznacza to, że już na etapie sporządzania ogłoszenia o 

konkursie JST musi ustalić i podać do publicznej wiadomości 

wysokość środków przeznaczonych nie tylko na rok bieżący, ale na 

wszystkie lata realizacji długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną. 

Ustawa wskazuje, że ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na 

podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych (art. 13 ust. 

5 u.d.p.p.). Wątpliwości związane z ustawową regulacją 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną omówiono w dalszej części raportu. 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie oferta konkursowa może być składana przez jeden 

podmiot, albo może być tzw. ofertą wspólną dwóch lub więcej 

oferentów (art. 14 ust. 2 u.d.p.p.). Należy przyjąć, że możliwość 
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składania oferty wspólnej dotyczy również ofert realizacji zadań 

długookresowych.  

Złożone oferty podlegają wszechstronnej ocenie, przed 

wszystkim formalnej i merytorycznej, której celem jest weryfikacja 

spełnienia kryteriów wymienionych w ustawie. Nie ma wśród nich (art. 

15 ust. 1 u.d.p.p.) kryterium związanego z czasem realizacji zadania. 

Uzasadnione wydaje się przyjęcie, że jeśli ogłoszenie o konkursie nie 

wskazuje w tym zakresie ograniczeń, to wybór tego, jaki horyzont 

czasowy realizacji usługi społecznej jest optymalny i gwarantuje 

zapewnienie maksymalnej jakości tej usługi, należy do oferentów. 

Należałoby również przyjąć, że – skoro kryteria oceny zostały przez 

ustawodawcę wskazane enumeratywnie – wybór horyzontu 

czasowego nie może być podstawą różnicowania oceny złożonych 

ofert. 

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ 

administracji publicznej zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z 

wyłonionymi NGO (art. 15 ust. 4 u.d.p.p.). Odczytując ten przepis 

wspólnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, należy przyjąć 

że najpóźniej na tym etapie organ JST jest zobowiązany do 

wprowadzenia ww. zadania publicznego do wykazu przedsięwzięć 

ujętych w ramach wieloletniej prognozy finansowej JST. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

precyzyjnie reguluje kwestię sprawozdawczości z wykonywanego 

zadania publicznego. W myśl jej art. 18 sprawozdanie z wykonania 
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zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, 

przy czym okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy oraz NGO 

może być wzywane do składania sprawozdań częściowych w czasie 

danego roku budżetowego. Oznacza to, że zadania realizowane na 

podstawie kontraktu wieloletniego podlegają dwóm obowiązkowym 

procedurom raportowania (rocznej oraz końcowej), ponadto możliwa 

jest trzecia procedura – będąca drugą z form raportowania 

cząstkowego (tj. składanie sprawozdań za okresy krótsze niż rok 

budżetowy). 

Reasumując, w powyższym świetle należy uznać, że ogólna 

konstrukcja procedury długookresowego źródła finansowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną zadań publicznych na 

podstawie otwartego konkursu ofert jest dostosowana do specyfiki 

kontraktów poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną. 

Wątpliwość budzi natomiast różnica pomiędzy zasadami 

długookresowych źródeł finansowania i . Jest to materia podzielona 

pomiędzy dwa akty normatywne skonstruowane odrębnie od siebie i 

uchwalone w różnym czasie oraz w różnym celu, przez co odczytywana 

wspólnie wydaje się niespójna. Tym samym może stanowić istotną 

praktyczną barierę dla organów administracji publicznej i budzić 

wątpliwości co do swojej przejrzystości, jednoznaczności i 

atrakcyjności – również z punktu widzenia potencjalnych oferentów 

(PES). 
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Poniżej przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych 

wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

1. W jakich dziedzinach Jednostka Samorządu Terytorialnego  

(JST) zleca Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) realizację 

zadań publicznych? 

- Imprezy sportowe: 1,1,1,1 

- Pomoc społeczna: 1,1,1,1 

- Obszar kultury: 1,1,1,1 

- Zdrowie: 1,1 

- Pomocy osobom niepełnosprawnym: 1,1,1 

- Przeciwdziałania uzależnieniom: 1 

- Zapobieganie patologiom społecznym: 1 

- Ochrona Zieleni: 1 
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Wskazano trzy główne obszary zlecania zadań publicznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej, 

są to: imprezy sportowe, pomoc społeczna oraz obszar kultury. W 

przypadku organizacji imprez sportowych szczególną aktywność przy 

ich realizacji wykazują amatorskie kluby sportowe, uczniowskie kluby 

sportowe, szkolne kluby sportowe, ludowe związki sportowe (LSZ), czy 

też stowarzyszenia i fundacje promujące sport, zdrowy tryb życia i 

turystykę oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W zakresie usługi 

społecznej, jaką jest pomoc społeczna i powiązana z nią pomoc 

osobom niepełnosprawnym zdecydowany prym wiodą stowarzyszenia 

i fundacje aktywizujące i integrujące osoby wykluczone społecznie 
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przez ubóstwo, czy też niepełnosprawność, ale i również Spółdzielnie 

socjalne oraz Towarzystwa Walki z Kalectwem i Związki Inwalidów. 

 

2. Jak ocenia Pan(i) realizację procedury  od strony formalnej  

tzn. czas przeprowadzenia procedury, ilość zaangażowanych 

osób, ilość i stopień skomplikowania dokumentacji? (12) 

Mało skomplikowane: 

Czas przeprowadzenia procedury:  

1) około 2 miesiące  

2) około 6 tygodni (1,5m) 

3) około 1-2 miesiące(1) 

4) około 4-7 tygodni (1,5m) 

5) około 1,5miesiąca 

6) około 2 miesiące 

W skład komisji wchodzi : 

1) 4 osoby  

2) 3 osoby 

3) Brak danych 

4) Barak danych 

5) Brak danych 
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6) Brak danych 

 

 

 

Czas przeprowadzania procedury waha się od 1 miesiąca, przez 

1,5 do maksymalnie 2 miesięcy, zaś ilość osób w komisji oceniającej to 

min. 3, a max. 5. W dwóch przypadków odnotowano, że komisja 

składała się z 4 członków.  

 

 

3. W jaki sposób JST informuje PES o planowanych konkursach? 

(14) 
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- Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej: 1,1,1,1,1,1 

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie: 1,1,1,1,1,1 

- Strona internetowa JST: 1,1,1,1,1 

- Przekazujemy informacje o konkursie do centrum wspierania 

organizacji porządowych: 1,1,1, 

 

 

O planowanych konkursach najczęściej przedstawiciele PES  

dowiadują się z stron internetowych BIP lub też tablic ogłoszeń 

umieszczonych w Urzędzie Gminy, czy też miasta. Równie popularnym 

źródłem dla informacji tego rodzaju są również portale internetowe 

samych jednostek samorządu terytorialnego, rzadziej jednak 

informacje te docierają do odbiorców poprzez pośrednictwo Centrum 

wspierania organizacji pozarządowych.  
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4.  Jakie korzyści mogą wynikać z faktu powierzania realizacji 

usług społecznych dla PES?(36) 

- Nisze koszty: 1,1,1,1,1,1 

- Szybszy czas realizacji: 1,1,  

- Wyższa jakość: 1,1,1,1,1,1 

 

Jako dwie główne korzyści wynikające z powierzenia realizacji 

usług  przez PES  wskazano: niższe koszty i wyższą jakość, a dopiero zaś 

na trzeci miejscu szybszy czas realizacji usługi. Wnika z tego iż pytania 

zauważają, że zbyt biurokratyczny oraz kosztochłonny tradycyjny 

sposób realizacji usługi, przez jst, się nie sprawdza i dlatego należy go 

powierzyć pes, choć nie do końca są  przekonani, że to przyniesie 

proces realizacji, a jedynie podniesie jakość i obniży koszty. Niższe 

koszty gwarantują większą dostępność danej usługi dla jej odbiorców, a 
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wyższa, jakość ich satysfakcję z uczestnictwa w danej imprezie 

kulturalnej lub sportowej, czy też pełne zadowolenie ze świadczonej 

pomocy społecznej.  

 

5. Czy formuła otwartego konkursu powoduje zwiększenie 

konkurencji pomiędzy PES? Czy jest to efekt pozytywny czy 

negatywny? (16) 

- Stała  konkurencja :1,1 

- Zwiększenie konkurencji  :1,1,1,1 

- Pozytywny: 1,1,1,1,1 

- Negatywny: 1 
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83%

17%

Efekt
Pozytywny

 

 

6. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat długookresowego 

finansowania PES? Czy są zadania, które warto byłoby 

powierzać PES-om na okres kilku lat (np. prowadzenie 



96 

 

 

świetlicy, organizacja cyklicznej imprezy)? Jakie widzi 

Pan/Pani plusy i minusy długookresowego zlecania usług i na 

okres krótszy? (28) 

 

Jako dwie główne korzyści wynikające z powierzenia realizacji 

usług  przez PES  wskazano: niższe koszty i wyższą jakość, a dopiero zaś 

na trzeci miejscu szybszy czas realizacji usługi. Wnika z tego iż pytania 

zauważają, że zbyt biurokratyczny oraz kosztochłonny tradycyjny 

sposób realizacji usługi, przez jst, się nie sprawdza i dlatego należy go 

powierzyć pes, choć nie do końca są  przekonani, że to przyniesie 

proces realizacji, a jedynie podniesie jakość i obniży koszty. Niższe 

koszty gwarantują większą dostępność danej usługi dla jej odbiorców, a 

wyższa, jakość ich satysfakcję z uczestnictwa w danej imprezie 

kulturalnej lub sportowej, czy też pełne zadowolenie ze świadczonej 

pomocy społecznej.  

 

 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród  przedstawicieli Podmiotów 

Ekonomii Społecznej 

1. Czy współpracują Państwo z gminą, jeśli tak to, w jakiej 

formie? Czego dotyczyła współpraca Państwa organizacji z 

samorządem?(1) 

- W wyniku otwartego konkursu: 1,1,1,1 
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- W formie usług prowadzonej działalności:1  

- Współpraca: 1,1 

- Małe granty: 1 

- Brak współpracy: 1 

- W zakresie zdań sportowych: 1,1 

- Imprezy kulturalne: 1,1 

- Działalność edukacyjna: 1,1 

 

2. W jaki sposób pozyskują Państwo środki na realizacją działań z 

gminy?(5) 

- Otwarte konkursy ofert: 1, 1,1,1,1 

- Tzw. ,,małe granty’’: 1,1,1 

- Składanie wnioski do jst o wykonanie usługi publicznej: 1,1 

(składanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej)  

- Inne formy współpracy: 1 

- Nie dotyczy: 1 
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3. Z jakich źródeł pozyskują Państwo środki na działalność? Czy 

korzystają Państwo z pieniędzy otrzymanych od gminy? (8) 

- Podmioty zewnętrzne: 1,1, 

- Sponsorów: 1,1,1,1 

- Z gminy: 1,1,1 

- Środki własne: 1, 
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4. Na jakie działania pozyskują Państwo środki z gminy? Od ilu lat 

korzystają Państwo ze wsparcia gminy? (21) 

- Zadania sportowe: 1,1,1 

- Działalność edukacyjna: 1,1 

- Kulturową: 1,1,1 

- Od 3lat: 1, 1, 

- Od 1 roku: 1, 

- Od kilku 4 lat: 1 

- Brak - nie pozyskiwali środków:  1,1 
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5. Jakie korzyści mogą wynikać z faktu powierzania realizacji 

usług społecznych dla PES? (35) 

- Zwiększenie jakości wykonywanych usług: 1,1 

- Większa trwałość efektów: 1 

- Rozwój PES: 1,1,1,1 

- Zmniejszenie biurokracji: 1,1,1,1 

- Szybszy czas realizacji usługi: 1,1,1,1 

- Finansowanie działalności: 1, 
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6. Jakiego rodzaju  bariery zauważają Państwo we współpracy 

JST, z PES? (23) 

- Brak wykształconych mechanizmów kontraktowania wieloletniego 

- Nie widzę rażących barier 

- Bariery mentalne 

 

             

7. Jak ocenia Pan/Pani współpracę gminy z PES? Czy mieli 

państw problemy z rozliczeniem dotacji? Czy pojawił się 

problem nadmiernej biurokracji, skomplikowania przepisów i 

formalności? 

- Pozytywnie: 1,1,1,1 
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- Nie wystąpiły żadne problemy: 1,1, 1,1 

- Problemy: 1 

- Nie dotyczy: 1 
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3.4.3. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

Mimo, że w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie otwarty konkurs ofert stanowi podstawową formę 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną, jej przepisy przewidują też wyjątki od 

wspomnianej reguły. Zostały one pokrótce omówione poniżej, w celu 

wskazania specyfiki rozwiązań mających zastosowanie do 

długookresowego źródła finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. Jak powszechnie wiadomo wyjątek tylko 

potwierdza regułę, a nie jest jej całkowitym zaprzeczeniem. 

W literaturze zwraca się uwagę, że w pierwszych trzech spośród 

czterech poniższych sytuacji „każdy z przepisów ma na celu 

przyspieszenie realizacji zadań, które ze względu na szczególny 

charakter muszą zostać zrealizowane niezwłocznie”51. Natomiast celem 

regulacji czwartej  ze wskazanych procedur, dotyczącej tzw. małych 

grantów było „zapewnienie minimalnego standardu transparentności 

w wydatkowaniu środków publicznych na zadania publiczne zlecane 

poza otwartym konkursem ofert”52. 

                                                           
51  M. Żołędowska, op. cit., s. 39. 

52  Ibidem, s. 57. 
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a) w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej 

Zgodnie z art. 11a u.d.p.p. w razie wystąpienia klęski 

żywiołowej53, katastrofy naturalnej54 lub awarii technicznej55 

(wszystkie te pojęcia są uregulowane w przepisach odrębnych56) w 

kraju lub poza jego granicami organ administracji publicznej, w celu 

zapobieżenia ich skutkom, może zlecać NGO realizację zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. W takim 

wypadku znajdują odpowiednie zastosowanie enumeratywnie 

wymienione przepisy ustawy o finansach publicznych: 

- art. 43 u.f.p., w myśl którego prawo realizacji zadań finansowanych ze 

środków publicznych co do zasady przysługuje ogółowi podmiotów (tj. 

w tym wszystkim formom prawnym NGO); 

                                                           
53  Rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku 
na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy 
zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz 
specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Zob. przypis 49. 

54  Rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności 
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, 
susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, 
masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi 
albo też działanie innego żywiołu. Zob. przypis 49. 

55  Rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie 

obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych 
powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. Zob. przypis 49. 

56  Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 

62, poz. 558 z późn. zm.). 
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- art. 47 u.f.p., zgodnie z którym podmiot wnioskujący o przyznanie 

środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien 

przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, 

oszczędny i terminowy57; 

- art. 151 u.f.p., dotyczący zlecania organizacji pozarządowej realizacji 

swoich zadań przez dysponenta części budżetowej, który może na 

podstawie zawartej z tą organizacją umowy przyznać jednocześnie 

dotację celową na realizację tych zadań (zakresem tego unormowania 

nie są objęte kontrakty pomiędzy JST a NGO – do których stosuje się 

art. 221 u.f.p.); 

- art. 221 u.f.p., dotyczący otrzymywania – przez podmioty niezaliczane 

do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku – dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki. 

Wskazany powyżej katalog przepisów dowodzi, że w 

analizowanym trybie możliwe jest długookresowe źródła finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz NGO przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, w tym przez gminę. Można 

przyjąć, że jeśli będzie tego wymagała specyfika konkretnej klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, wówczas 

                                                           
57  Przepis ten wskazuje, że – mimo braku konkursu ofert – NGO potencjalnie 
realizująca zadanie publiczne jest obowiązana do sporządzenia i złożenia oferty. W braku 
odrębnych uregulowań należy przyjąć, że powinno to nastąpić na formularzu o wzorze 
obowiązującym w przypadku otwartego konkursu. 
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JST będzie mogła zawrzeć w tym zakresie także umowę wieloletnią. 

Choć trudno sobie wyobrazić tego rodzaju klęskę żywiołową, katastrofę 

oraz kataklizm.  

W literaturze zwraca się uwagę, że głównym celem odrębnego 

uregulowania powyższego zagadnienia było przyspieszenie reakcji 

administracji publicznej na ewentualne zdarzenia nadzwyczajne58. Do 

zawarcia umowy, przekazywania dotacji i ich rozliczania będą 

stosowane wszystkie ww. przepisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W tym zakresie nie występują różnice w 

stosunku do procedury konkursowej, co oznacza że także zasady 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną nie są tu uregulowane odrębnie. Dotyczy to 

również ewentualnego wpisywania zadania publicznego objętego 

umową do wykazu zadań, które są realizowane w ramach wieloletniej 

prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pojęcia 

wieloletni ości i długookresowości, są w pewnym zakresie ze sobą 

zbieżne, choć nie można ich uznać za pojęcia tożsame. Wieloletni to z 

pewnością znaczy, co najmniej kilku letni, a nawet i może 

kilkunastoletni   

                                                           
58  M. Żołędowska, op. cit., s. 39. 
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b) jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia 

ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub 

ważny interes publiczny 

Zgodnie z art. 11b u.d.p.p. jeżeli jest to niezbędne ze względu na 

ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes 

społeczny lub ważny interes publiczny, Prezes Rady Ministrów może 

zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust. 3 u.d.p.p. realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

Nie budzi wątpliwości, że powyższe uregulowanie dotyczy 

również długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. Jednak ze względu na udzielenie ww. 

kompetencji Prezesowi Rady Ministrów – tj. organowi, którego pozycja 

ustrojowa wykracza poza ramy niniejszego raportu – dalsze uwagi w 

tym przedmiocie zostaną pominięte.  

Można jedynie ograniczyć się do stwierdzenia, że na tę 

okoliczność przewidziano rozwiązania analogiczne do ww. sytuacji 

zaistnienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej – a zatem w zakresie uregulowań dotyczących usług 

wieloletnich są one takie same, jak w przypadku otwartego konkursu 

ofert. 
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c) podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa 

górskiego, ratownictwa wodnego, jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej lub Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 

Art. 11c u.d.p.p. wskazuje, że w przypadkach dotyczących zadań z 

zakresu ochrony ludności i ratownictwa, minister właściwy ds. 

wewnętrznych może zlecać podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa górskiego, podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego, jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację 

zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

W tym zakresie znajdują zastosowanie wszystkie uwagi dotyczące 

ww. kompetencji Prezesa Rady Ministrów. Jest to bliźniacze 

rozwiązanie, różniące się jedynie upoważnieniem innego organu 

administracji rządowej i zakresem przedmiotowym (obszarem) usług 

społecznych. 

d) z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej 

Ostatni z wyjątków od trybu konkursowego został uregulowany 

w art. 19a. u.d.p.p. i dotyczy mechanizmu tzw. małych grantów. W 

odróżnieniu od trzech wskazanych powyżej sytuacji, system małych 

grantów jest dostępny dla: 1) każdego organu wykonawczego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz 2) wszystkich organizacji należących do 

trzeciego sektora, a przyczyną wprowadzenia go do ustawy były nieco 

inne względy niż potrzeba szybkiego reagowania na nadzwyczajne 

okoliczności społeczno-ekonomiczne lub zdarzenia losowe. 
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Małe granty występują w sytuacji, w których organ wykonawczy 

JST z pominięciem otwartego konkursu ofert zleca ES realizację zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego 

łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub 

finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; 2) 

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 

dni.  

Art. 19a u.d.p.p. nie nakazuje wpisywania ww. 90-dniowego 

okresu, na jaki jest usługa społeczna, w ramy pojedynczego roku 

budżetowego. Jedyne ograniczenie w tym zakresie dotyczy 

przyznawania danej NGO więcej niż jednego „małego grantu”. W takim 

wypadku łączna kwota środków finansowych, przekazanych przez 

organ wykonawczy danej JST tej samej organizacji pozarządowej lub 

temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., w 

danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł 

(art. 19a ust. 6 u.d.p.p.). Nie ma to jednak wpływu na wieloletniość 

poszczególnych zadań, rozumianą jako uwzględnianie ich w ramach 

więcej niż jednego roku budżetowego. 

W analizowanym trybie wieloletność może zaistnieć – następuje 

to w sytuacji, gdy zadanie publiczne zaproponowane przez NGO i 

powierzone jej przez organ wykonawczy JST przypada na przełom lat 

budżetowych. W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy o finansach publicznych, wskazujące że przyznawana na ów 

kontrakt dotacja celowa będzie musiała ulec podziałowi na dwie części, 

rozliczane w ramach dwóch budżetów JST.  
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Tym samym aktualność zachowują uwagi dotyczące 

podstawowego trybu – konkursu ofert. 

3.4.4. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej 

Inicjatywa lokalna jest uregulowaną w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznaną mieszkańcom 

możliwością składania wniosków o realizację zadania publicznego do 

jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce 

zamieszkania lub ma siedzibę NGO, za pośrednictwem której wniosek 

jest składany do JST. Mieszkańcy mogą składać wniosek samodzielnie 

lub poprzez organizację pozarządową. 

Zakres przedmiotowy ww. wniosku jest określony w art. 19b 

u.d.p.p. i obejmuje m.in.:  

1) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

obejmującą w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 

kanalizacji, sieci wodociągowej;  

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. Zatem przedmiotem tego mogą być 

zarówno działania inwestycyjne, jak i typowe usługi społeczne. 

W razie uwzględnienia wniosku organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o 

wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą (art. 19 d u.d.p.p.). 
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Umowa może być zawarta zarówno na krótki okres, ale również np. na 

kilka lat. 

Należy podkreślić, że inicjatywa lokalna „nie stanowi trybu 

zlecania zadania publicznego (…), nie dochodzi również do przekazania 

dotacji”59. Wnioskodawca może natomiast otrzymać od jednostki 

samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do 

wykonania inicjatywy lokalnej (art. 19f u.d.p.p.)60.  

W tym trybie dochodzi do wspólnej realizacji zadania publicznego 

przez strony; jedną z nich może być PES. Tego rodzaju współpracę 

należy wobec powyższego uznać za przykład długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną 

(realizowanych lub współrealizowanych przez PES), który może mieć 

postać kontraktu wieloletniego. Co więcej, skoro inicjatywa lokalna 

nie jest formą zlecania zadań publicznych i nie ma związku z dotacjami, 

nie stosuje się do niej ani ograniczeń rocznych wynikających z 

przepisów o finansach publicznych, ani 5-letniego limitu czasu, na jaki 

może być zawarta umowa o powierzenie lub wsparcie realizacji 

zadania publicznego. Kontrakt wieloletni może więc być znacznie 

dłuższy, przy czym ustawa nie wskazuje żadnych reguł ani ograniczeń w 

tej materii. 

                                                           
59  M. Żołędowska, op.cit., s. 59. 

60  Pierwotne brzmienie wspomnianego przepisu mówiło o otrzymaniu rzeczy „na 

podstawie umowy użyczenia”. Sformułowanie to zostało usunięte z ustawy, ponieważ budziło 
kontrowersje – istota i charakter umowy użyczenia mogły być dalekie od tego, jak wyglądają 
umowy o wspólną realizację inicjatywy lokalnej, co z kolei stawiało pod znakiem zapytania 
transparentność i efektywność takiej współpracy JST i NGO. 
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Jak się wydaje, główną przeszkodą w zakresie współrealizacji 

usług społecznych na tej podstawie może być stosunkowo niewielka 

znajomość ww. instytucji przez organy JST oraz przez mieszkańców i 

NGO. Również ogólnikowy charakter regulacji ustawowej może nie 

sprzyjać wdrażaniu tego mechanizmu – może on bowiem budzić liczne 

wątpliwości praktyczne. Mimo  to należy uznać, że bariery w zakresie 

stosowania inicjatywy lokalnej nie mają związku z jej rocznością lub 

wieloletniością, a tym samym z perspektywy niniejszego badania nie 

jest to mechanizm współpracy o charakterze problemowym. 

 

3.4.5. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pożytku 

publicznego 

Organizacją pożytku publicznego (OPP) może być organizacja 

pozarządowa, stowarzyszenie JST lub spółka non-profit, która spełnia 

łącznie wymagania określone w art. 20 u.d.p.p.  

Nie budzi wątpliwości, że taki podmiot może z powodzeniem 

realizować zadania publiczne na podstawie pisemnych kontraktów 

zawieranych z jednostką samorządu terytorialnego. Nie ma przeszkód, 

aby tego rodzaju umowy były zawierane na okresy kilkuletnie – tak jak 

mogą to czynić „zwykłe” podmioty trzeciego sektora. Co więcej, z 

punktu widzenia administracji publicznej zlecanie zadania publicznego 

OPP lub współpraca z takim podmiotem w ramach inicjatywy lokalnej 

wydaje się gwarantować większą przejrzystość zasad współpracy oraz 
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potencjalnie lepszą kontrolę realizacji zadania publicznego i 

świadczenia usług społecznych.  

Preferencje dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego 

nie mają bezpośredniego związku z długookresowym źródłem 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, a zwłaszcza 

z horyzontem czasowym ewentualnych umów. Uprzywilejowanie OPP 

obejmuje np. zwolnienie od: 1) podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT), 2) podatku od nieruchomości, 3) podatku od czynności 

cywilnoprawnych (PCC), 4) opłaty skarbowej, 5) opłat sądowych – w 

odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego 

(art. 24 u.d.p.p.) oraz tzw. mechanizm 1%. Nie są to rozwiązania 

wpływające na długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną, zwłaszcza na czas realizacji 

ewentualnych kontraktów, dlatego w niniejszym raporcie dalsze uwagi 

dotyczące takich organizacji mogą zostać pominięte. 

 

3.4.6. Wieloletniość realizacji zadań publicznych w świetle 

ustawy 

 

Reasumując, ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie przewiduje możliwość zawierania wieloletnich 

kontraktów na realizację usług społecznych w dwóch obszarach – 

zlecania zadań publicznych (we wszystkich trybach, tj. zarówno 

otwartego konkursu ofert, jak i małych grantów oraz sytuacji 
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nadzwyczajnych), a także współpracy JST i NGO w trybie inicjatywy 

lokalnej. 

O ile kwestia inicjatywy lokalnej nie budzi wątpliwości co do 

zasad ewentualnej współpracy wieloletniej, to uwagę zwraca nie w 

pełni jasne i czytelne uregulowanie reguł finansowania zlecanych 

zadań publicznych. Dotyczy to każdej sytuacji, w której usługa 

społeczna ma być realizowana nie tylko w roku bieżącym, ale też w 

latach kolejnych. Ma to podstawowe znaczenie z perspektywy 

długookresowego źródła finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną, przewidzianego w art. 16 u.d.p.p.  

Opisywany problem jest istotny zwłaszcza dla poprawnego 

rozumienia i stosowania prawa przez administrację samorządową oraz 

przez zainteresowane NGO.  

W 2010 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

zauważył w oficjalnym stanowisku, że w ówczesnym stanie prawnym 

(tj. przed wejściem w życie wszystkich przepisów ustawy z 2009 r. o 

finansach publicznych) gminy nie mogły przyznawać dotacji celowych 

wieloletnich, które byłaby przekazywane transzami przez kilka 

kolejnych lat, ani też postanawiać o wskazaniu dotacji 

„nieprzekazanych” jako wydatków niewygasających. Natomiast – jak 

stwierdził prezes kieleckiej RIO – gmina mogła zawrzeć umowę o 

powierzenie lub wsparcie realizacji zadania na czas jego realizacji lub 

na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, o czym stanowi przepis art. 16 

ust. 3 u.d.p.p. Wysokość dotacji określana była w takim wypadku 
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corocznie w budżecie gminy61. Powołane stanowisko zakończono 

obserwacją, że sytuacja prawna ulegnie zmianie w 2011 r., kiedy w 

życie wejdą przepisy ustawy z 2009 r. o finansach publicznych 

dotyczące wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W obecnym stanie prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 2011 

r., problematyka dotacji celowych przyznawanych na wieloletnie 

kontrakty zawierane przez JST z PES – oraz, uogólniając, finansowania 

tego rodzaju współpracy przez samorząd terytorialny, znajduje się w 

ustawie o finansach publicznych, której art. 226 i nast. regulują 

problematykę wieloletniej prognozy finansowej JST. Szczegółowa 

analiza tego zagadnienia została zawarta w innym punkcie niniejszego 

raportu, dotyczącym ustawy o finansach publicznych.  

W tym miejscu należy podkreślić, że w aktualnym stanie 

prawnym kwestia finansowania zawartego kontraktu zostały 

rozszczepione. Art. 16 ust. 3 u.d.p.p. przewiduje możliwość zawarcia 

nawet 5-letniej umowy z PES. Jednocześnie zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych dotacja celowa dla organizacji 

pozarządowej może być przyznawana jedynie w cyklu rocznym, 

zgodnie z rokiem budżetowym. Dlatego w sferze finansowania 

kontrakt wieloletni pomiędzy JST a PES musi zostać podzielony na 

okresy spójne z kolejnymi latami budżetowymi i ujęty w 

                                                           
61  S. Stalmach, Gmina nie może przyznawać dotacji wieloletnich, „Rzeczpospolita” z 31 
maja 2010 r. Szerzej na ten temat: zob. pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach z dnia 12 maja 2010 r., znak WI-44/2388/2010, online: 

http://bip.kielce.rio.gov.pl/bip_admin/zdjecia_art/1286/wi-2388-10.pdf (15.03.2013). 

http://bip.kielce.rio.gov.pl/bip_admin/zdjecia_art/1286/wi-2388-10.pdf
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postanowieniach wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Niejako na marginesie należy również zauważyć, że w powyższym 

świetle na organizacji pozarządowej (oferencie) spoczywa obowiązek 

odpowiedniego uszczegółowienia budżetu, ujmowanego w ofercie 

konkursowej dotyczącej realizacji zadania wieloletniego, w tym co 

najmniej wskazania podziału ogólnej wysokości oczekiwanego 

dofinansowania środkami publicznymi (tj. dotacji celowej) na 

poszczególne lata budżetowe realizacji takiego zadania. 

Reasumując, ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie nie w pełni jasno ani nie dość jednoznacznie odnosi się 

do kwestii zlecania realizacji zadań publicznych (tj. trybu ofertowego) 

na okres wykraczający poza rok budżetowy. Trudności interpretacyjne 

oraz konieczność systemowego odczytywania jej przepisów wspólnie 

z ustawą o finansach publicznych mogą być w praktyce ważną barierą 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną przez JST na rzecz podmiotów ekonomii 

społecznej, instytucji wspierających i ośrodków wsparcia.  
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3.5. Współpraca JST i PES w świetle ustawy o finansach 

publicznych 

 

Ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie pozwalają na realizację 

przepisów ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie 

odpowiednio: wyboru niepublicznego wykonawcy zamówienia 

publicznego oraz wyboru niepublicznego wykonawcy zlecanego lub 

współrealizowanego zadania publicznego. 

Innymi słowy, finansowana przez jednostki sektora finansów 

publicznych współpraca JST z podmiotami niepublicznymi może być 

realizowana albo na zasadach skonstruowanych z myślą o 

przedsiębiorcach (zamówienia publiczne), albo z myślą o organizacjach 

społecznych (działalność pożytku publicznego). Jednocześnie, jak 

zaznaczono uprzednio, w zasadzie nie ma przeszkód aby organizacje 

społeczne zarejestrowane jako przedsiębiorcy (np. fundacje i 

stowarzyszenia wpisane także do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego) mogły finansować poszczególne usługi społeczne 

na zasadach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych. Nie jest 

to jednak forma długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną wyspecjalizowana z myślą o 

trzecim sektorze, dlatego dalsze uwagi na ten temat zostaną w 

raporcie pominięte. 
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Ustawa o finansach publicznych wskazuje szereg ogólnych reguł, 

na jakich podmioty niepubliczne mogą realizować zadania wskazywane 

im przez administrację publiczną.  

Podmioty niepubliczne uprawnione do długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną 

Zgodnie z art. 43 u.f.p. prawo realizacji zadań finansowanych ze 

środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że 

odrębne ustawy stanowią inaczej. Oznacza to, że jeśli przepisy 

ustawowe nie tworzą trybu wyspecjalizowanego, w którym mogą wziąć 

tylko wybrane organizacje62, organ administracji publicznej 

zamierzający kontraktować usługę nie może zwracać się tylko do 

organizacji posiadających określoną formę organizacyjno-prawną lub 

status prawny. Innymi słowy, rodzaj organizacji nie może wpływać na 

dopuszczenie lub odmowę uwzględnienia w ramach konkursu ofert 

albo innej adekwatnej procedury.  

W tym świetle szczególnego znaczenia nabiera uregulowane w 

art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p. odróżnienie organizacji pozarządowych i innych 

organizacji społecznych (które, jak wcześniej zaznaczono, są w 

niniejszym raporcie zbiorczo określane mianem NGO lub trzeciego 

sektora). Jest to zarazem wskazanie wśród organizacji społecznych tych 

form organizacyjno-prawnych, które ustawodawca dopuszcza do 

                                                           
62  Przykładem takiego rozwiązania jest art. 11c u.d.p.p., zgodnie z którym minister 
może zawrzeć kontrakt wyłącznie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 
górskiego, podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. 



120 

 

 

procedur długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną. 

Powyższa reguła jest wyrazem otwartości zasad współpracy 

administracji publicznej z NGO, co znajduje jednakowe zastosowanie 

do finansowania krótko-, jak i długoterminowego. 

Ogólne wytyczne dotyczące procedury finansowania i oferty 

podmiotu niepublicznego 

Kolejnym istotnym w niniejszej analizie przepisem ustawy o 

finansach publicznych jest reguła wyrażona w art. 47 u.f.p., w myśl 

której podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na 

realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę 

wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, 

gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i 

terminowy. W przypadku działalności pożytku publicznego, która – jak 

zaznaczono powyżej – jest podstawową sferą długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz PES, 

uzupełnieniem tego przepisu jest art. 19 pkt 1 u.d.p.p., w myśl którego 

schemat (wzór) takiej oferty jest uregulowany w rozporządzeniu 

wydawanym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

Art. 47 u.f.p. wskazuje na kryteria oceny ofert, także tych 

dotyczących zadań wieloletnich, stosowane przez organ administracji 

publicznej w braku bardziej szczegółowych regulacji. W przypadku 

działalności pożytku publicznego należałoby go odczytać wspólnie z art. 
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11 ust. 4 u.d.p.p., który wskazuje ponadto kryterium „wysokiej jakości 

wykonania zadania”.  

Należy jednak przyjąć, że obie ww. regulacje uzupełniają się, 

ponieważ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i 

terminowy nie przesądza jeszcze o jego wysokiej jakości. I odwrotnie – 

uzyskiwanie wysokiej jakości świadczeń nie musi następować 

efektywnie, zgodnie z założonym harmonogramem ani też 

oszczędnie63.  

Zasady finansowania zadań realizowanych przez organizacje 

pozarządowe 

Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) u.f.p. środki przeznaczane na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym są jedną z form dotacji celowych. Jak 

zostanie to wskazane, podlegają one zasadzie roczności – tj. związaniu 

z rocznością budżetu – co może być źródłem szeregu trudności 

omawianych w raporcie. 

Ustawa o finansach publicznych wskazuje kilka zasad 

finansowana organizacji pozarządowych  z budżetu państwa. 

Przykładowo, w myśl art. 124 ust. 3 pkt 4 u.f.p. koszty zadań zleconych 

do realizacji organizacjom pozarządowym są wyjątkiem od zasady, że 

koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych należą do wydatków 

                                                           
63  „Terminowość” wiąże się z przestrzeganiem zaakceptowanego harmonogramu a nie, 

jak mogłoby sugerować znaczenie potoczne, jak najkrótszym czasem realizacji usługi 
społecznej – częściej jest ona związana z rzetelnością niż szybkością działania. 
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bieżących jednostek budżetowych. W dalszych przepisach zwraca się 

uwagę, że – w zakresie zadań zleconych do realizacji NGO z budżetu 

państwa – dotacje celowe mogą być udzielane także m.in. na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (art. 132 

ust. 2 pkt 5 u.f.p.).  

Art. 151 u.f.p. wskazuje, że dysponent części budżetowej (tj. np. 

minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda – art. 2 pkt 8 u.f.p.) 

może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na 

podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie 

dotację celową  na realizację tych zadań. Taka umowa powinna 

określać:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została 

przyznana, i termin jego wykonania;  

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;  

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 

grudnia danego roku budżetowego;  

4) tryb kontroli wykonywania zadania;  

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;  

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 

15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w 

przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w 

umowie dnia jego wykonania.  
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Zasady te są zbliżone do regulacji dotyczącej dotacji 

przyznawanej przez JST, jednak ich szczegółowa charakterystyka i 

ocena pozostają poza zakresem niniejszego raportu. Warto jedynie 

wskazać, że w toku wykonywania budżetu państwa obowiązuje 

generalna zasada, iż zlecanie zadań powinno następować na zasadzie 

wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 162 pkt 4 u.f.p.),                       co 

w odniesieniu do organizacji pozarządowych powinno być realizowane 

z odpowiednim zastosowaniem wspomnianych powyżej art. 43 i art. 

151 u.f.p. 

Zgodnie z ustawą, dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego mogą otrzymywać, na cele publiczne 

związane z realizacją zadań JST, podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (art. 221 

ust. 1 u.f.p.). 

Zwraca uwagę, że ustawodawca nie użył tutaj sformułowania 

„organizacje pozarządowe”, którymi w myśl art. 2 pkt 6 u.f.p. są – na 

użytek przepisów o finansach publicznych – nie tylko organizacje 

pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 u.d.p.p., ale również podmioty 

wymienione  w art. 3 ust. 3 u.d.p.p. (np. sportowe spółki kapitałowe, 

kluby sportowe, spółdzielnie socjalne czy kościelne osoby prawne (np. 

diecezje i parafie).  

W ten sposób ustawa uzależnia możliwość przyznania dotacji 

celowej na rzecz konkretnej organizacji społecznej nie od tego, czy 

jest ona organizacją pozarządową w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.f.p., ale 

czy spełnia kryteria sformułowane w art. 221 ust. 1 u.f.p. 
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(nieprzynależenie do sektora finansów publicznych oraz niedziałanie w 

celu osiągnięcia zysku). Oznacza to, że nie każda organizacja 

pozarządowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych może 

otrzymać dotację celową z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Intencje ustawodawcy nie zyskują na czytelności w zestawieniu z 

art. 151 u.f.p., zgodnie z którym dotacja celowa z budżetu państwa 

może być przyznana organizacji pozarządowej. Nie zostały tam 

wskazane dodatkowe kryteria dotyczące formy organizacyjno-prawnej 

NGO, rodzaju prowadzonej działalności lub innych okoliczności 

wpływających na możliwość otrzymania przez nią dotacji celowej z 

budżetu państwa.  

Oceniając art. 221 ust. 1 u.f.p. z tej perspektywy należy przyjąć, 

że ustawodawca – celowo lub w wyniku legislacyjnej niestaranności – 

zawęził (w stosunku do reguły obowiązującej w przypadku budżetu 

państwa) krąg podmiotów, które mogą otrzymywać dotacje celowe z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to jednocześnie, 

że w świetle ustawy o finansach publicznych organy jednostek 

samorządu terytorialnego mają mniejszą swobodę przyznawania 

dotacji celowych na rzecz podmiotów i instytucji PES niż organy 

administracji rządowej, a tym samym krąg podmiotów, na rzecz 

których mogą być długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną jest w samorządzie terytorialnym 

węższy niż w przypadku organów państwowych. 
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Zgodnie z art. 221 ust. 2 u.f.p. analizowany artykuł ustawy o 

finansach publicznych stosuje się do dotacji celowych przyznawanych 

zarówno w zakresie działalności pożytku publicznego, jak i poza tą 

sferą. A zatem wynika z niego norma ogólniejsza od tych, które ten 

sam przepis wskazuje –  tj. regulowanych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zarazem w myśl zasady lex posterior generali non derogat legi 

priori speciali należy przyjąć, że w razie kolizji pomiędzy art. 221 u.f.p. a 

przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy 

co do zasady stosować te drugie. Jeśli zatem przewidują one możliwość 

udzielenia dotacji tym organizacjom pozarządowym lub organizacjom 

społecznym wymienionym w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., które nie spełniają 

ww. kryteriów określonych w prawie finansowym,  to jednostka 

samorządu terytorialnego ma możliwość udzielenia dotacji celowej 

takiemu podmiotowi, nawet jeśli nie pozwala na to art. 221 ust. 1 

u.f.p.  

Zlecenie przez JST zadania oraz udzielenie dotacji na rzecz 

podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego 

następuje w formie pisemnej umowy, która powinna określać: 1) 

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, 

i termin jego wykonania; 2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi 

wykonującemu zadanie i tryb płatności; 3) termin wykorzystania 

dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 5) termin i sposób rozliczenia 

udzielonej dotacji; 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
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nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w przepisach o 

finansach publicznych (art. 221 ust. 3 u.f.p.). Zasady te dotyczą 

zarówno kontraktów krótkoterminowych, jak i wieloletnich. 

W przypadku długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną poza sferą działalności pożytku 

publicznego lub – uogólniając – udzielania dotacji na zadania inne niż 

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, sposób rozliczania takiej dotacji oraz sposób kontroli 

wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ 

stanowiący JST, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania 

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 u.f.p.). Należy 

przyjąć, że w tym zakresie ograniczenie podmiotowe, wynikające z art. 

221 ust. 1 u.f.p., które było źródłem analizowanej wyżej kontrowersji, 

jest wiążące – chyba że dotacja ma być udzielona w jakiejś innej sferze, 

w której również obowiązują wcześniejsze i mniej restrykcyjne przepisy 

ustawowe. 

Ostatnim z wymagających wskazania przepisów ustawy o 

finansach publicznych, który ma związek z długookresowym źródłem 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną przez JST na 

rzecz PES, jest art. 254 u.f.p. Zgodnie z nim w toku wykonywania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje m.in. zasada 

gospodarki finansowej, w myśl której zlecanie zadań powinno 

następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z 

uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w 
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odniesieniu do organizacji pozarządowych – z odpowiednim 

zastosowaniem art. 43 u.f.p. i art. 221 u.f.p. 

Reasumując uwagi dotyczące ustawy o finansach publicznych, 

należy podkreślić, że jej przepisy uwzględniają możliwość 

długookresowego źródła finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego i wskazują szereg reguł obowiązujących w tym 

zakresie. Najważniejszą z nich jest jednoroczność dotacji celowej 

przyznawanej NGO oraz obowiązek wpisywania planowanych na lata 

przyszłe dotacji celowych (kolejnych „transz” środków publicznych 

asygnowanych na dane zadanie wieloletnie) do wieloletniej prognozy 

finansowej JST – co oznacza dla organizacji społecznej względną 

niepewność w zakresie. Ustawa nie przewiduje przyznania wieloletniej 

dotacji celowej ani uznania jej za wydatek niewygasający (kwestię tę 

szerzej uzasadniono we wcześniejszym punkcie raportu).  

Pewne wątpliwości budzi ponadto ukształtowanie kręgu 

podmiotów upoważnionych do uzyskiwania dotacji celowych z budżetu 

JST. Jak wskazano powyżej, w art. 221 u.f.p. ustawodawca posłużył się 

innym określeniem organizacji społecznych upoważnionych do ich 

uzyskiwania niż  w przypadku budżetu państwa i nie skorzystał z 

pojęcia „organizacji pozarządowej” zdefiniowanego w art. 2 pkt 6 u.f.p. 

Należy jednak uznać, że zagadnienie to obejmuje obszary inne niż sfera 

działalności pożytku publicznego (w której, jak uzasadniono powyżej, 

mieści się gros usług społecznych w rozumieniu niniejszego badania), 

dlatego ww. problem nie wymaga szerszego charakteryzowania. 
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Należy podkreślić, że mimo dostosowania przepisów ustawy o 

finansach publicznych do kwestii długookresowego źródła finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, w tym zakresie regulacje 

nie są dostatecznie czytelne, a ich prawidłowe zrozumienie i 

zastosowanie może być źródłem wielu trudności oraz pomyłek – 

zwłaszcza po stronie organów JST. W efekcie taki sposób uregulowania 

ww. zagadnienia nie sprzyja urzeczywistnieniu standardów 

prawidłowej legislacji oraz nie przyczynia się do budowania zaufania 

obywateli ani do rozwijania praktyki społecznej. 

 

3.6. Współpraca JST i PES w świetle ustawy o  

spółdzielniach socjalnych.  

 

Spółdzielnia jest zrzeszeniem osób, łączących się dobrowolnie dla 

zaspokojenia wspólnych dążeń i potrzeb ekonomicznych, społecznych i 

kulturalnych poprzez współposiadanie autonomicznego i 

kontrolowanego demokratycznie przedsiębiorstwa 

 Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której założeniem 

jest inwestowanie nadwyżek bilansowych na rzecz społeczności 

lokalnej i osobisty rozwój pracowników przedsiębiorstwa, a nie 

kierowanie się presją osiągania maksymalnego zysku.  

Spółdzielnie socjalne są jedną z form spółdzielni pracy, w których 

stosunek członkowski ściśle powiązany jest ze stosunkiem pracy. 

Oznacza to, że członek spółdzielni musi być w spółdzielni zatrudniony. 
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Ten podwójny status członka nobilituje go czyniąc jednocześnie 

udziałowcem firmy, w której działa pracowniczo, a także społecznie.  

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie 

wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. 

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecznej reintegracji jej 

członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu 

odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu 

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 

zamieszkania lub pobytu,  zawodowej reintegracji jej członków, przez 

co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i 

podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku 

pracy, a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez 

spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Spółdzielnia socjalna 

może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 

swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)).  

Takie uregulowanie zakresu działalności spółdzielni socjalnych 

pozwala im realizować zadanie zlecone przez JST, w obszarze usług 

społecznych:  edukacji i wychowania, pomocy społecznej, kultury i 

tradycji, ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień.  

Według ustawy spółdzielnie socjalną mogą założyć osoby 

bezrobotne, osoby niepełnosprawne – posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, a także organizacje pozarządowe, jednostki 



130 

 

 

samorządu terytorialnego i kościele osoby prawne.64 Taki skład 

założycielski spółdzielni socjalnej zwraca uwagę nich przed wszystkim 

społeczny i integracyjny charakter. Spółdzielnia socjalna to bowiem 

przede wszystkim  kapitał osób, ją tworzących. Oprócz realizacji celów 

związanych z członkami tzn. sami spółdzielcami, spółdzielnia socjalne 

może, a nawet powinna zgodnie z ustawą, zaspokajać potrzeby 

społeczności lokalnej. Jest to możliwość pozyskania klientów, 

potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez spółdzielnie. 

Odbiorcami jak i zleceniodawcami tych usług mogą być osoby 

prywatne, inni przedsiębiorcy oraz jednostki  samorządu lokalnego: 

gmina, powiat, województwo.   

Spółdzielnie socjalnej przeżywają obecnie czas swego rozwoju. 

W wielu projektach finansowanych ze środków europejskich, 

przewidziano zakładanie takich spółdzielni, walcząc tym samym z 

bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Ważne jest aby działalność 

nowopowstałych spółdzielni socjalnych nie kończyła się w raz z 

upływem jednego roku, który jest wskazywany w wymaganiach 

projektowych. W czasie, którego spółdzielnia powinna się 

usamodzielnić pod względem finansowym i skorzystać z oferowanego 

wsparcia doradczego w zakresie księgowości, marketingu, prawa pracy, 

prawa podatkowego, ubezpieczeniowego, cywilnego i gospodarczego. 

Dalsza działalność, też powinna się spotkać ze wsparciem ze strony 

                                                           
64  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych, Dz. U z dnia 5 

czerwca 2006 nr 94, poz. 651.  
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samorządu terytorialnego w postaci np. kierowania ofert i zleceń do 

instytucji wspierających podmioty Ekonomii Społecznej. 

 

Poniżej zamieszono wyniki badań obszarów grup inicjatywnych, 
dążących do założenia spółdzielni socjalnych. 

 

W badaniach dokonano analizy 14 grup inicjatywnych, które 

zamierzają utworzyć nowy podmiot, jakim będzie spółdzielnia 

socjalna. W wyniku wywiadów przeprowadzonych z 

przedstawicielami grup inicjatywnych, zostały wyodrębnione 

wstępne obszary działalności i kody PKD, jakimi będą 

charakteryzować się przyszłe spółdzielnie socjalne.  

 Wytypowane obszary, w jakich zamierzają funkcjonować 

spółdzielnie socjalne związane są z usługami remontowo-

budowlanymi, doradztwem prawnym, podnajmem lokali 

mieszkalnych, usługami cateringu prozdrowotnego i dietetycznego, 

produkcją wyrobów z drewna i korka, wypożyczaniem sprzętu 

gastronomicznego, działalnością artystyczną, usługami 

elektrycznymi, dystrybucją produktów pszczelarskich, dystrybucją 

produktów tytoniowych, wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i 

sportowego, doradztwem w zakresie informatyki.  Powyższe działy 
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są planowanymi obszarami, w których przyszli założyciele i 

członkowie spółdzielni socjalnych dostrzegają możliwość wejścia na 

rynek i prowadzenia korzystnego obrotu gospodarczego.  

 Poniżej zamieszczono zestawienie kodów Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, które zostały wskazane przez przedstawicieli grup 

inicjatywnych, jako główne kody ich spółdzielni socjalnych. Kody 

zostały pogrupowane na obszary objęte badaniem w ramach 

projektu: 

 

1. Ochrona zdrowia i polityka uzależnień 

10.86. Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i 
żywności dietetycznej, 

2. Edukacja i wychowanie 

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  

3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i polityki prorodzinnej 

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku 
osobistego i domowego, 

56.21.Z Przygotowanie i dostarczenie  żywności dla odbiorców 
zewnętrznych 

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 
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10.89.Z Produkcja artykułów spożywczych, gdzie indziej 
nieskalsyfikowanych 

41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. 

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych 

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

43.31.Z Tynkowanie 

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej  

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian  

43.34.Z Malowanie i szklenie  

4. Kultura, tradycja i opieka nad zabytkami 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych, 

74.20.Z Działalność fotograficzna,  

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami 
wideo i programami telewizyjnymi, 
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59.13.Z Działalność związana z dystrybucją  filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych, 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

5. Sport i kultura fizyczna 

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i 
sportowego.      

6. Wspieranie samorządności i postaw obywatelskich 

63.12.Z Działalność portali internetowych, 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 
(Hosting) i podobna działalność, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 
indzie niesklasyfikowana 

7. Promocja gminy i rozwój przedsiębiorczości 
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45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

45.31.Z- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli 

45.40.Z- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i 
konserwacja oraz sprzedaż  hurtowa i detaliczna części  i akcesoriów 
do nich 

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn biurowych, włączając 
komputery 

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń 
peryferyjnych  

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi  

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych  

43.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i 
wyposażenia sanitarnego 

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 
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46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych 

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych prowadzonych na straganach i targowiskach   

77.29.Z Wypożyczanie pościeli, obrusów i serwet 

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

 

 Powyższe rodzaje działalności są wstępnymi obszarami, 

wokół których zamierzają funkcjonować spółdzielnie socjalne. 

Powtarzającymi się dziedzinami były usługi budowalne  

i remontowe, które jako główny obszar działalności wskazało kilka 

grup inicjatywnych. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż być może nie są 

to wszystkie kody PKD, jakie będą wskazane w oficjalnych 

dokumentach założycielskich spółdzielni socjalnych, jednak na tym 

etapie grupy inicjatywne nie były w stanie wskazać dokładniejszych 

obszarów. Najwięcej kodów PKD pasowało pod obszar promocji 

gminy i rozwoju przedsiębiorczości. Wynika to z faktu, iż każda 
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podjęta działalność jest obrazem postaw przedsiębiorczych. Do 

pozostałych obszarów również udało się przypisać pewne rodzaje 

działalności. Jednak mając na uwadze fakt, iż jest to etap 

planowania kształtu spółdzielni, mogą się pojawić nowe działalności 

wpisujące się w obszary badań projektowych.  

Instytucją Wsparcia Ekonomii Społecznej, jaką poddano badaniom 

było Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji 

Europejskiej. Równolegle do wywiadów prowadzonych z grupami 

inicjatywnymi do założenia lub przystąpienia do spółdzielni 

socjalnej, przeprowadzono również rozmowy z Zarządem 

Stowarzyszenia Europartner.  

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie 

inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi świadomości 

europejskiej oraz międzynarodowej społeczeństwa, promocja  

i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania  

i budowania wspólnej Europy,  jak również wspieranie edukacji  

i doskonalenia zawodowego swoich członków oraz wspieranie 

organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych 

i instytucji, które podejmują takie działania.   

Aby Stowarzyszenie Europartner mogło realizować swoje zadania, 

jako IWES i dodatkowo móc funkcjonować po zakończeniu realizacji 
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projektu i w dalszym ciągu wspierać podmioty ekonomii społecznej 

w ich działalności na rynku, wytypowano nowe obszary, w których 

dostrzeżono potencjał rozwojowy, przy jednoczesnym prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Wywiady i analiza planowanych działań 

Stowarzyszenia Europartner przyczyniły się do sformułowania 

nowego celu Stowarzyszenia, którym stało się rozwijanie inicjatyw, 

postaw i działań wśród osób fizycznych oraz instytucji 

nakierowanych na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a 

także  wspieranie rzeczowe i organizacyjne instytucji publicznych, 

podmiotów prywatnych i środowiska pozarządowego poprzez 

projekty edukacyjne, finansowe, ekologiczne, badawcze oraz 

promocyjno-marketingowe. 

Badania i rozmowy prowadzone w listopadzie 2013 roku 

ukierunkowały aktywność Stowarzyszenia w nowych obszarach, w 

wyniku czego rozszerzono działalność, która obecnie koncentruje się 

na poniższych kodach PKD: 

1) 18.11.Z Drukowanie gazet;  

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;  

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do 

druku;  



139 

 

 

4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;  

5) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;  

6) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;  

7) 58.11.Z Wydawanie książek;  

8) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, 

telefonicznych);  

9) 58.13.Z Wydawanie gazet;  

10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;  

11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;  

12) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych;  

13) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, 

nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;  

14) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 

i programów telewizyjnych;  

15) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;  

16) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i 

muzycznych;  

17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 

internetowymi (hosting) i podobna działalność;  
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18) 63.12.Z Działalność portali internetowych;  

19) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana;  

20) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;  

21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;  

22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi;  

23) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na 

zlecenie;  

24) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;  

25) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i zarządzania;  

26) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;  

27) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;  

28) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych;  

29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;  
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30) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 

reklamowe w radio i telewizji;  

31) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

mediach drukowanych;  

32) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

mediach elektronicznych (Internet);  

33) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach;  

34) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;  

35) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;  

36) 74.20.Z Działalność fotograficzna;  

37) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;  

38) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

39) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;  

40) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników;  

41) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;  
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42) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem 

pracowników  

43) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;  

44) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną 

obsługą biura;  

45) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów 

i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 

biura;  

46) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);  

47) 82.30.Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i 

kongresów;  

48) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

49) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane;  

50) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;  

51) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w 

podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;  

52) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 

indziej niesklasyfikowana;  
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53) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;  

54) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.  

55) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

 

Rozwój Stowarzyszenia Europartner w powyższych obszarach pozwoli 

pozyskać środki finansowe na kontynuowanie działalności w zakresie 

wspierania rozwoju ekonomii społecznej i dalsze świadczenie usług, po 

zakończeniu wsparcia ze środków POKL. 
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3.7  Współpraca JST i PES w świetle przepisów 

regulujących poszczególne sfery usług społecznych 

 

Obok ogólnych zasad współpracy pomiędzy administracją a jej 

otoczeniem społecznym (wynikających z przepisów konstytucyjnych 

i ustrojowego prawa administracyjnego) oraz zasad finansowania 

realizacji zadań publicznych przez NGO i ich realizacji wg przepisów 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, polski system 

prawny zawiera szereg rozwiązań uszczegóławiających ww. zasady – 

dotyczących poszczególnych obszarów świadczenia usług 

społecznych. Zostały one pokrótce omówione w poniższej części 

raportu, przy czym ograniczono się do uwag bezpośrednio 

związanych z kontraktami wieloletnimi. 

3.6.1. Ustawa o gospodarce komunalnej  

Gospodarki komunalna jednostek samorządu terytorialnego, 

polegająca na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w 

celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, 

jest uregulowana w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej65. Zgodnie z ustawą gospodarka komunalna obejmuje w 

szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których 

celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 

1 ust. 2). Usługi te mają co do zasady postać usług społecznych 

                                                           
65  Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm. 
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Przepisy ww. ustawy wskazują, że gospodarka komunalna 

może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w 

szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub 

spółek prawa handlowego (art. 2). Ponadto JST w drodze umowy 

mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej m.in. osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z 2009 r. ustawy o finansach 

publicznych, przepisów ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo na zasadach 

ogólnych (art. 3 ust. 1). Dotyczy to m.in. kontraktowania usług 

społecznych na rzecz NGO. 

Oznacza to, że ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje 

możliwość długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz NGO – w całości na 

zasadach ogólnych. 

 

3.6.2. Ustawa o systemie oświaty 

Podstawowym aktem prawnym regulującym system edukacji 

narodowej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty66, zgodnie z którą oświata stanowi wspólne dobro całego 

społeczeństwa (wg preambuły). Krajowy system oświaty obejmuje w 

szczególności przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, 

                                                           
66  Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 
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ponadgimnazjalne i artystyczne, placówki oświatowo-

wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne oraz młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze (art. 2). 

System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym 

organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową 

działalność w zakresie oświaty i wychowania (art. 2a ust. 1). Oznacza 

to, że w myśl ustawy PES są naturalnym uczestnikiem procesów 

edukacji finansowanej ze środków publicznych. Ustawa przewiduje 

wiele szczegółowych rozwiązań dotyczących udziału podmiotów 

ekonomii społecznej instytucji wsparcia poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finasowania, przykładowo w myśl art. 82 

mogą one zakładać szkoły i placówki niepubliczne – w tym placówki 

artystyczne – po uzyskaniu wpisu do odpowiedniej ewidencji; mogą 

również prowadzić niepubliczne formy wychowania przedszkolnego 

(art. 89a powołanej ustawy). 

Dla finansowania tego rodzaju usług społecznych, 

realizowanych przez PES ze środków JST, kluczowe znaczenie ma art. 

90 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym: 1) niepubliczne 

przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym 

z oddziałami integracyjnymi,  z wyjątkiem szkół podstawowych 

specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych 

artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy; 2) szkoły 

podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły 

ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z 

oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Na 
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marginesie można wspomnieć, że w myśl powołanego przepisu 

niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych 

także otrzymują dotacje (z budżetu państwa). Mogą korzystać z tych 

dotacji na prowadzenie bieżącej działalności danej szkoły, lub na 

inwestycje, które w przyszłość przyniosą rozwój tej placówce 

oświatowej co jest wielce pożądane w epoce niżu demograficznego, 

który obecnie teraz panuje.  

Pomijając szczegółową analizę przepisów ustawy o systemie 

oświaty dotyczących systemu dotacji samorządowych dla PES 

prowadzących ww. przedszkola i szkoły, należy podkreślić że środki 

publiczne przekazywane organizacjom pozarządowym mają tu bez 

wyjątku formę dotacji rocznych. Oznacza to, że w obecnym stanie 

prawnym w systemie oświaty nie występuje długookresowe źródła 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną w sferze 

prowadzenia działalności edukacyjnej. Jednocześnie należy 

zauważyć, że dotacje na wszelkie inne cele związane z 

funkcjonowaniem systemu oświaty (przykładowo – na realizację 

projektów edukacyjnych) podlegają ogólnym zasadom 

wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym nie 

ma przeszkód, aby były one przekazywane podmiotom ekonomii 

społecznej i instytucjom wsparcia, oraz ośrodkom wspierania 

ekonomii społecznej, w oparciu o kontrakty kilkuletnie i 

wieloletnie, czy też długookresowe źródła finansowania podmiotów 

Ekonomii Społecznej.  
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3.6.3. Ustawa o pomocy społecznej 

Jednym z głównych obszarów świadczenia usług społecznych 

jest sfera pomocy społecznej, uregulowana przede wszystkim w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej67.  Jak 

zaznaczono w części raportu dotyczącej pojęcia usług społecznych, 

w zależności od kontekstu oraz przyjętej metodologii, pojęcia usług 

społecznych i usług pomocy społecznej mogą być w pewnych 

sytuacjach stosowane wymiennie – dotyczy to zwłaszcza 

systematyki uregulowanej w ramach europejskiego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy pomoc społeczna jest 

instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują 

organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w 

tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi  

i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 

2). 

Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej organy 

administracji rządowej i JST mogą zlecać PES realizację zadań z 

zakresu pomocy społecznej – udzielając dotacji celowej na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania 

                                                           
67  Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. 
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organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 

u.d.p.p. oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., 

prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.  

Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może 

jednak obejmować:  

1) ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania 

rodzinnych wywiadów środowiskowych;  

2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;  

3) wypłaty świadczeń pieniężnych. Poza tym wyłączeniem pozostałe 

usługi społeczne mogą być świadczone przez PES. 

Zasady wyłaniania wykonawcy ww. usług społecznych określa 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Oznacza to, że stosuje się tutaj reguły ogólne, które zostały 

omówione we wcześniejszych punktach raportu.  

Ustawa o pomocy społecznej reguluje także zasady 

finansowego wspierania programów w określonym przez ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia społecznego obszarze pomocy 

społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub PES (art. 23 ust. 1 pkt 7a). Do wyboru tych 

programów stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Z istoty takich usług wynika 

możliwość długookresowego źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną, przy czym ustawa o pomocy 

społecznej nie tworzy w tym zakresie żadnych wyspecjalizowanych 

mechanizmów – również tutaj stosuje się ww. przepisy ogólne.  
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Część ze spółdzielni socjalnych realizuje zadania, które 

zawierają się w kategoriach pomocy społecznej, a w polskiej 

klasyfikacji działalności są opisana jest jako Pomoc społeczna bez 

zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 

pod kodem i numerem następującym 88.10.Z.  Przykładem takiej 

spółdzielni socjalnej jest Podlaska Spółdzielnia Socjalna ,,Razem’’ z 

siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej 7. Spółdzielnia 

powstała w ramach projektu ,,Podlaskie Inkubatory Inicjatyw 

Ekonomii Społecznej 2’’ realizowany przez Związek Młodzieży 

Wiejskiej Zarząd Województwa Podlaskiego. Usługi te pochodzą z 

prywatnych zamówień klientów, ale częściowo również z umów z 

gminnym ośrodkiem pomocy społecznej (GOPS) działającym  w 

ramach Urzędu Gminy Turośń Kościelna. Opieka na osobami 

starszymi nie jest zawsze opieką cało dzienną i nie wymaga, 

specjalistycznych kwalifikacji pielęgniarskich. Często ogranicza się do 

wizyt kilku godzinnych w ciągu każdego dnia, lub kilku w całym 

tygodniu.  

 

3.6.4. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Z zagadnieniem usług pomocy społecznej powiązana jest także 

problematyka uregulowana w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych68 – tj. usługi społeczne w zakresie orzekania o 

                                                           
68  Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
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niepełnosprawności, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także 

status zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej 

oraz usługi społeczne w sferze szkolenia osób niepełnosprawnych. 

Na użytek powyższych usług społecznych definicja organizacji 

pozarządowej jest – podobnie jak w art. 2 pkt 6 u.f.p. – rozszerzona 

wobec ujęcia z art. 3 ust. 2 u.d.p.p. także na podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., tj. na stowarzyszenia JST, kluby sportowe, 

kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne oraz sportowe spółki 

kapitałowe (art. 2 pkt 3 ustawy z 1997 r.). Charakterystycznym 

rozwiązaniem jest wspólne regulowanie statusu organizacji 

pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym, bądź też 

znikomym, w zależności od tego jaki przyznał danej osobie lekarz 

orzecznik z komisji lekarskie.  

Oznacza to, że w analizowanej sferze zadania publiczne mogą 

być realizowane także przez te organizacje społeczne, które 

prowadzą działalność gospodarczą i nie są ukierunkowane na 

realizację działalności w sferze pożytku publicznego, a mimo to w 

ocenie ustawodawcy prowadzą działania społecznie użyteczne 

(m.in. art. 34 ust. 6 pkt 5, art. 35 ust 1 pkt. 8, art. 35a ust. 1 pkt 6, 

art. 36 ust. 1, art. 44c ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 pkt 1a ustawy z 1997 

r.). 

Organy poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego 

mogą zlecać realizację zadań publicznych na rzecz organizacji 

pozarządowych – dotyczy to powiatu (art. 35a ust. 1 lit 9c), oraz 

województwa samorządowego (art. 36 ust. 2).  
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Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy zostało wydane 

rozporządzenie69, określające rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być 

zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. Należą do nich 

m.in.: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 

różnych typach placówek; 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 

aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych; 3) 

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla 

członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i 

wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 

zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych; 4) prowadzenie 

poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie 

informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 

niepełnosprawnych; 5) prowadzenie grupowych i indywidualnych 

zajęć dla niepełnosprawnych; 6) organizowanie i prowadzenie 

zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych 

w rynek pracy; 7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia 

psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z 

niepełnosprawnością ruchową; 8) organizowanie i prowadzenie 

szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-

przewodników; 9) organizowanie lokalnych, regionalnych i 

ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
                                                           
69  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w 

sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr 29, 
poz. 172). 



153 

 

 

rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich 

aktywność w tych dziedzinach; 10) promowanie aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i 

zawodowego, osobistego, politycznego.      

Przepisy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie tworzą odrębnego 

mechanizmu długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną. Ich specyfika polega na 

określeniu szerokiego kręgu organizacji społecznych uprawnionych 

do realizacji takich usług, a także rozbudowanego katalogu usług 

możliwych do finansowania na rzecz organizacji pozarządowych 

zaliczanych jednocześnie do podmiotów ekonomii społecznej.  

 

3.6.5. Ustawa o działalności leczniczej 

Działalność lecznicza, polegająca na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych oraz promocji zdrowia  i realizacji zadań dydaktycznych 

i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  i 

promocją zdrowia – stanowiąca ważną sferę usług społecznych – 

została uregulowana w ustawie  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej70. 

System dotacyjny uregulowany w ustawie dotyczy przede 

wszystkim tworzenia, organizacji oraz funkcjonowania 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 

                                                           
70  Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. 
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podmiotów skomercjalizowanych – działających w formach 

prawnych spółek prawa handlowego. Usługi społeczne i możliwość 

ich finansowania jest wymieniona jedynie w zakresie możliwości 

realizowania działalności leczniczej nie jako działalności 

gospodarczej, ale w zakresie działalności pożytku publicznego (art. 

16 ust. 1a pkt 2 lit a) ustawy o działalności leczniczej), a także w 

zakresie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadzie 

wolontariatu (art. 21 powołanej ustawy).  

W pozostałym zakresie regulacja długookresowych źródeł 

finasowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz 

PES – w tym długookresowe źródła finansowania – w zasadzie w 

ustawie nie występuje. Oznacza to, że w tej sferze każde 

ewentualne finansowanie podlega omówionym wcześniej zasadom 

ogólnym. 

 

3.6.6. Ustawa o sporcie 

Omówione powyżej sfery usług społecznych związane są 

przede wszystkim z przywracaniem zdrowia i sprawności fizycznej 

lub interweniowania w przypadkach, gdy ich przywracanie trwa albo  

w ogóle nie jest możliwe. Jednak do kręgu usług społecznych należą 

również świadczenia o charakterze sportowym – wszelkie formy 

aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub rozwój kondycji 

fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub 

osiągnięcie wyników sportowych.  
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Sport, który wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją 

ruchową składa się na kulturę fizyczną, jest sferą usług społecznych 

uregulowaną w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie71. Jest to 

sfera, w której długookresowe źródła finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną na rzecz PES i ich realizacja 

przez organizacje pozarządowe ma niezwykle istotne znaczenie 

praktyczne, a nie tylko teoretyczne.  

Ustawa o sporcie wymienia i reguluje szereg form 

organizacyjno-prawnych organizacji społecznych, które działają w 

sferze usług sportowych. Należą do nich m.in. uczniowskie kluby 

sportowe, polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Olimpijski 

(PKOL). W każdym z tych przypadków zastrzeżono m.in., że stosuje 

się do nich przepisy o stowarzyszeniach. 

W myśl przepisów analizowanej ustawy klub sportowy, 

działający na obszarze danej JST i przy tym niedziałający w celu 

osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej 

jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych  w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (art. 28). 

Problem długookresowych źródeł finasowania instytucji 

wspierających Ekonomię Społeczną, stanowiącego oparcie dla serii 

tego rodzaju dotacji przyznawanych klubowi sportowemu 

działającemu non-profit, nie został jednak uregulowany. 

                                                           
71  Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. 
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Dalsze przepisy ustawy o sporcie szeroko regulują kwestie 

niefinansowej współpracy pomiędzy JST i innymi organami 

administracji publicznej a sportowymi PES. Podobnie jak we 

wcześniej omówionych ustawach dotyczących poszczególnych sfer 

usług społecznych, kwestia długookresowych źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną na usługi sportowe nie 

została dostrzeżona w ustawie. 

 

3.6.7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

Zadania publiczne i usługi społeczne w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy72. Głównym 

celem, tej ustawy jest przeciwdziałanie bezrobociu i zwalczanie 

długotrwałego bezrobocia. Jako powszechnie wiadomo, stop 

bezrobocia stale wzrasta i jest to zjawisko nie korzystne dla całej 

gospodarki, wpływa z pewnością na spadek konsumpcji i zubożenie 

społeczeństwa. Tym samym niskie jest zapotrzebowanie na usługi 

społeczne, które bywają kosztowne dla pewnej części 

społeczeństwa.  

Podstawowymi usługami rynku pracy są:  

1) pośrednictwo pracy;  

                                                           
72  Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. 
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2) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;  

3) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;  

4) organizacja szkoleń (art. 35 ust. 1 ustawy z 2004 r.). 

Marszałek województwa lub starosta w ramach środków 

określonych w budżecie danej JST mogą zlecić realizację usług rynku 

pracy w szczególności organizacjom pozarządowym statutowo 

zajmującym się problematyką rynku pracy (art. 24 ust. 1 powołanej 

ustawy). Zwraca uwagę, że jest to sfera usług społecznych 

znajdująca się poza zakresem kompetencji samorządu gminnego, 

w związku z czym dotyczące jej uwagi zostaną ograniczone do 

minimum – uzasadnionego przeglądowym charakterem treści 

niniejszego raportu.     

Zlecanie wykonywania usług rynku pracy lub usług i 

instrumentów rynku pracy, odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w 

przypadku PES) lub przez zakup tych usług, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy 

uwzględnieniu sposobu ich realizacji zgodnie ze standardami usług 

rynku pracy (w pozostałych przypadkach). Zlecanie takie nie ma 

charakteru nieograniczonego – nie może dotyczyć:  

1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji 

administracyjnej;  

2) wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy 

(art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z 2004 r.). W pozostałym zakresie również i 
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tu stosuje się ogólne reguły kontraktowania usług społecznych na 

rzecz organizacji pozarządowych. 

 

3.6.8. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej 

Ostatnią z przykładowych sfer usług społecznych, które mogą 

być realizowane przez PES we współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego i których specyfika uzasadnia możliwość ich 

długookresowych źródeł finasowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną jest działalność w zakresie kultury – 

obejmująca tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Została 

ona obszernie uregulowana w ustawie z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej73. 

Zgodnie z ustawą formami organizacyjnymi działalności 

kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, 

orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 

ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i 

dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2). Tak szeroki – i 

zarazem przykładowy – katalog form jest uzupełniony 

postanowieniem, w myśl którego działalność kulturalną mogą 

prowadzić wszystkie rodzaje podmiotów (osoby prawne, osoby 

fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej) oraz możliwością prowadzenia takiej działalności przez 

podmioty, których podstawowym celem statutowym nie jest 

                                                           
73  Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. 
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prowadzenie działalności kulturalnej w szczególności w formie 

klubów, świetlic, domów kultury   i bibliotek (art. 4).  

W zakresie systemu finansowania działalności kulturalnej 

ustawa stwierdza wprost, że podmioty prowadzące działalność 

kulturalną zgodnie z jej przepisami mogą otrzymywać dotacje 

celowe na realizację zadań państwowych, przy czym organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać 

dotacje celowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje 

celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji długoterminowych i długookresowych źródeł finasowania 

ekonomii społecznej.  

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

nie wskazuje szczegółowych reguł przekazywania dotacji celowych 

na rzecz PES – ani też zasad długookresowych źródeł finasowania 

instytucji wspierających Ekonomię Społeczną w sferze kultury 

(zarówno krótkoterminowych, jak i wieloletnich). Nie zawiera także 

żadnych postanowień dotyczących horyzontu czasowego 

współpracy pomiędzy JST a PES w sferze kultury. Możliwość taka 

istnieje, jednak wynika ona z przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, którą omówiono uprzednio.  
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3.7. Wnioski 

1. Przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

regulują zagadnienie poszukiwania i testowania 

długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających 

Ekonomię Społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego 

na rzecz organizacji pozarządowych zarówno na szczeblu prawa 

międzynarodowego, prawa europejskiego, jak i aktów prawa 

krajowego. 

2. Globalne normy prawa międzynarodowego nie odnoszą się do 

analizowanego zagadnienia – praktyczne aspekty wdrażania 

zasady subsydiarności na tak szczegółowym poziomie jak 

współpraca organów administracji publicznej z organizacjami 

społecznymi są dorobkiem zachodniego kręgu cywilizacyjnego, 

w szczególności prawa europejskiego. 

3. Głównymi aktami regionalnego prawa międzynarodowego 

dotyczącymi przedmiotowej problematyki są: Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego (EKSL)  z 1985 r. oraz Europejska Karta 

Samorządu Regionalnego (ESKSR) z 1997 r., przy czym Polska 

ratyfikowała tylko pierwszy z nich. 

4. Przepisy Konstytucji RP z 1997 r. i ustaw o samorządzie 

gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim tworzą ramy 

ustrojowe i organizacyjne dla współpracy pomiędzy organami 

administracji samorządowej a organizacjami pozarządowymi. 

Nie regulują jednak kwestii kontraktowania usług społecznych, 

ani też horyzontu czasowego takiej współpracy. 
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5. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną jest 

ustawa z 2009 r. o finansach publicznych. Tworzy ona ogólne 

ramy i określa wiele szczegółowych zasad dotyczących 

przekazywana środków publicznych na rzecz PES. Ustawa 

ogranicza czas, na jaki istnieje możliwość przekazania dotacji 

celowej dla organizacji pozarządowej, wskazując limit w postaci 

pojedynczego roku budżetowego. 

6. Podstawowym aktem prawnym szczegółowo regulującym 

kwestie merytoryczne oraz proceduralne w zakresie 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną jest 

ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Wskazuje ona dwa główne tryby współpracy JST 

i PES – zlecanie zadań publicznych oraz wspólną realizację 

projektów zgłaszanych jako inicjatywy lokalne. W obu trybach 

możliwa jest współpraca wieloletnia (odpowiednio: 

maksymalnie 5-letnia oraz nieograniczona czasowo). 

7. Analiza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzi 

do wniosku, że w polskim porządku prawnym kwestie 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną oraz 

finansowania zawartego kontraktu zostały rozszczepione i 

podlegają innym zasadom. Nie ma przeszkód w zawarciu 
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kontraktu z NGO na kilka lat, ale gwarantująca wykonanie 

umowy dotacja celowa może być przyznana tylko na jeden rok 

budżetowy, a następnie trzeba ją każdorazowo uchwalać w 

nowym budżecie. 

8. Od 1 stycznia 2011 r. zadania publiczne zakontraktowane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz PES na zasadach 

współpracy wieloletniej muszą być obowiązkowo zamieszczane 

w wykazie zadań, opracowywanym na potrzeby wieloletniej 

prognozy finansowej JST. Nie gwarantuje to jeszcze 

sfinansowania zakontraktowanej usługi społecznej w latach 

kolejnych, ponieważ przyszłe dotacje celowe muszą być 

ponadto wpisane do uchwał budżetowych i uchwalone jako 

budżety, opracowywane na te przyszłe lata. 

9. Poszczególne sfery usług społecznych są uregulowane w 

szeregu ustaw materialnego prawa administracyjnego. Przepisy 

te wskazują specyficzne reguły przedmiotowe oraz podmiotowe 

dotyczące poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, 

jednak co do zasady nie odnoszą się do procedury wyboru 

oferenta, oceny oferty oraz zasad zawierania umowy – w tym 

czasu jej obowiązywania. Te kwestie niemal zawsze regulują 

wyłącznie opisane wyżej przepisy. 

10. Analiza przepisów krajowych przeprowadzona w świetle 

standardów ustrojowych oraz zasad prawidłowej legislacji 

prowadzi do wniosku, że obowiązujące rozwiązania ustawowe 

nie są do końca spójne ani przejrzyste i mogą być źródłem 
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wielu praktycznych wątpliwości – zarówno   po stronie 

organów stosujących prawo, jak i współpracujących z nimi PE. 

11. Podstawową formą usunięcia dostrzeżonych 

niejednoznaczności powinno być w ocenie autorów niniejszego 

raportu ujednolicenie przepisów ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Wprawdzie obecnie reguła lex posterior generali 

non derogat legi priori speciali pozwala na wyeliminowanie 

ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy tymi 

przepisami, jednak dla przejrzystości i łatwości stosowania 

należałoby je zharmonizować i zredagować w sposób nie 

budzący wątpliwości. 

12. Jeśli intencją ustawodawcy lub podmiotów, którym przysługuje 

prawo inicjatywy ustawodawczej, jest rozszerzenie 

praktycznego zakresu stosowania przepisów dotyczących 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną – i 

zwiększenie ich udziału wśród ogółu długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających Ekonomię Społeczną – w 

ocenie autorów raportu należy stworzyć jasne i korzystne dla 

obu stron reguły nawiązywania współpracy wieloletniej. 

Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że współpraca roczna lub 

krótsza jest dzisiaj wybierana przez JST i PES nie z uwagi na 

realne przyczyny społeczno-ekonomiczne, ale przede wszystkim 

ze względu na znacznie większą przejrzystość rozwiązań 
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prawno-proceduralnych w zakresie kontraktów 

krótkoterminowych.  

 

Stan faktyczny współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie 

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierania.  

Podmioty ekonomii społecznej posiadają osobowość prawną i 

działają autonomicznie w zakresie realizacji powierzonych im 

usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Realizacja tej usługi zwiększa doświadczenie, kompetencje i 

umiejętności jej członków, a zarazem całej organizacji jako 

podmiotu, pewnego na rynku realizacji usług społecznych. 

Rynek ten można uznać za niszowy i całkiem nowy mając to na 

względzie trzeba pamiętać o jego specyficznym charakterze. 

Obsługa tego obszaru wymaga ciągłego monitoringu, 

szczególnie pod względem ilości informacji i jakości usług jakie 

świadczą poszczególne organizacje społeczne swoim odbiorcom 

na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 


