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1. Informacja o projekcie TORO 

Głównym celem projektu TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji 

ekonomii społecznej, jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii 

społecznej, działających na rzecz społeczności lokalnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego 

zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji polityk publicznych oraz efektywności 

działao w zakresie realizacji strategii społecznych na poziomie lokalnym. W szczególności, 

projekt ma prowadzid do integracji działao jednostek samorządu terytorialnego i instytucji 

ekonomii społecznej oraz usprawnienia procedur, które umożliwiają wspólną realizację 

zadao. Ponadto ma on prowadzid do zwiększenia elastyczności finansowej instytucji 

ekonomii społecznej, między innymi poprzez usprawnienie procedur, które umożliwiają 

wspólną realizację zadao, oraz poprawę kompetencji kadr tych instytucji.  

Liderem projektu TORO jest Urząd m.st. Warszawy, a partnerami Fundacja Gospodarcza im. 

Karola Marcinkowskiego z Ciechanowa, WYG International Sp. z o.o., Bank Ochrony 

Środowiska, Polsko-Amerykaoski Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Socjalnej oraz  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Projekt jest realizowany 

w okresie 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012 i współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wprowadzenie 

W 2009 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 65 tysięcy stowarzyszeo i ponad  

10 tysięcy fundacji, jednak szacuje się, że tylko około 75% z nich działa aktywnie. 

Województwo mazowieckie jest liderem w przeliczeniu liczby organizacji na liczbę 

mieszkaoców (22 organizacje na 10 tys. mieszkaoców)1, a tylko organizacje warszawskie 

stanowią 10% polskiego trzeciego sektora. W 2008 roku w Warszawie zarejestrowanych było 

7396 organizacji pozarządowych, w tym 2785 fundacji i 4611 stowarzyszeo 2.  

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i skutecznego wypełniania misji przez organizacje 

pozarządowe w skali ogólnopolskiej ma spójne i dobre prawo, które tworzy granice i ramy 

działania. Przepisy tworzące fundament dla rozwoju społeczeostwa obywatelskiego w Polsce 

                                                           
1
 http://civicpedia.ngo.pl/x/328111;jsessionid=C9408B437ADC2AFE726FF3A36D6BE6D0 

2
 D. Stempniak, M. Gumkowska, K. Sołtan-Kościelecka: Warszawski sektor pozarządowy 2008, Raport z badania 

Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2008, Centrum Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2009, s. 6 

http://civicpedia.ngo.pl/x/328111;jsessionid=C9408B437ADC2AFE726FF3A36D6BE6D0
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nie ograniczają się tylko do jednego aktu prawnego. Najistotniejszym z nich jest z pewnością 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3, 

która jeszcze w toku prac legislacyjnych – z uwagi na znaczenie jej uregulowao – była często 

określana mianem Konstytucji Trzeciego Sektora. Jej uchwalenie z pewnością było doniosłym 

wydarzeniem w procesie kształtowania otoczenia prawnego organizacji pozarządowych, 

jednak nie rozwiązało wszystkich problemów trzeciego sektora w Polsce.  

Przed uchwaleniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie największe 

znaczenie miały dwa akty prawne: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach4 oraz 

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach5. Zakres ich regulacji nie odnosił 

się jednak do zasad i form współpracy administracji publicznej z podmiotami należącymi do 

sektora pozarządowego, co z kolei stanowi podstawę dla budowania modelu współpracy 

międzysektorowej. Dynamicznemu rozwojowi sektora pozarządowego w pierwszej połowie 

lat 90-tych XX wieku de facto nie towarzyszyło bowiem myślenie o kształtowaniu prawnych 

warunków funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, także w kontekście wykorzystania 

ich możliwości i potencjału w sferze wykonywania zadao publicznych. Partnerska współpraca 

na poziomie lokalnym administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi stanowi 

podstawę stabilności wykonywania szerokiego spectrum zadao publicznych skierowanych na 

zaspokajanie potrzeb społecznych i jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju trzeciego 

sektora, między innymi o działania z zakresu ekonomii społecznej. 

Nieobowiązująca już ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych6 zawierała 

jedynie generalne wskazania dotyczące zasad współpracy z jednostkami spoza sektora 

finansów publicznych w obszarze realizacji zadao paostwowych. Także w odniesieniu do 

administracji samorządowej ustawodawca przewidział przepisy zbyt ogólnikowe  

i niewystarczające do ustanowienia trwałych, partnerskich relacji pomiędzy trzecim 

sektorem a administracją samorządową. Brak uregulowao w tym zakresie był właśnie jedną  

z przyczyn stagnacji rozwoju inicjatyw obywatelskich w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku. 

Jeżeli doświadczenia w zakresie współpracy byłyby korzystne, to ustawa nie byłaby tak 

bardzo potrzebna. Niestety wiele samorządów uchylało się od współpracy lub w sposób 

znaczący ograniczało jej rozmiary. 

                                                           
3
 Dz. U. poz. 96, poz. 273 z pózn. zm. 

4
 Dz. U Nr 46, poz. 203 z późn. zm. 

5
 Dz. U Nr 20, poz. 104 z późn. zm. 

6
 Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. 
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła daleko idące 

zmiany w zasadach przekazywania organizacjom pozarządowym zadao publicznych do 

realizacji oraz środków finansowych na pokrycie kosztów ich wykonania. 

Zgodnie z ustawą, współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

może polegad na zlecaniu realizacji zadao publicznych, wzajemnym informowaniu się  

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych 

kierunków, konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji, konsultowaniu projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadao publicznych z radami działalności pożytku publicznego, tworzeniu 

wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zawarciu umowy o wykonanie 

inicjatywy lokalnej lub umów partnerstwa7. Organizacje mogą byd nie tylko wykonawcami 

zadao, ale też inicjatorami i uczestnikami projektowania regulacji.  

Finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych możliwe jest  

w efekcie wspierania realizacji zadao publicznych oraz przez powierzanie realizacji zadao 

publicznych. Wspieranie realizacji zadao publicznych polega na dofinansowywaniu w oparciu 

o zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych działalności statutowej organizacji, 

jeśli mieści się ona w ustawowej sferze pożytku publicznego. Z kolei drugim trybem 

przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest zlecanie wykonania 

zadao publicznych, które polega na przeniesieniu zobowiązao na podmiot niepubliczny wraz 

z przekazaniem środków niezbędnych do ich wykonania.  Finansowanie zadao odbywa się w 

drodze otwartego konkursu z wyjątkiem możliwości zlecenia z pominięciem otwartego 

konkursu, przewidzianego w art. 19a ustawy. Samorząd jest ponadto zobligowany do 

uchwalenia rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi po przeprowadzeniu procesu konsultacji.  

Teoretycznie, zmiany te powinny były wzmocnid pozycję organizacji oraz umożliwid im 

szerszy udział w wykonywaniu usług publicznych. Jednak wbrew oczekiwaniom – współpraca 

stała się trudna dopiero po wejściu w życie przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Chod przepisy ustawy stosunkowo szybko zaczęto realizowad w praktyce 

większości samorządów lokalnych oraz instytucji administracji centralnej, to jednak jak 

wynika z badao Stowarzyszenia Klon/Jawor, w dalszym ciągu około jedna na dziesięd gmin 

deklaruje, że nie współpracuje z żadną organizacją pozarządową – i nie są to tylko gminy, w 

których takich organizacji nie ma. Z kolei pozytywnie należy ocenid fakt, iż z roku na rok coraz 

                                                           
7
 Art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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więcej samorządów lokalnych deklaruje wydatki na rzecz organizacji, a ogólna kwota 

środków samorządowych kierowanych w stronę organizacji zwiększa się8.  

Z kolei jak wynika z badania Monitoring ustawy o działalności pożytku publicznego 

przeprowadzonego na przełomie 2004 i 2005 r. przez Instytut Spraw Publicznych, 

zaproponowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie formy 

współpracy są oceniane wysoko, jednak ich stosowanie wiąże się z kilkoma problemami – 

przede wszystkim nie są traktowane, jako obligatoryjne dla administracji publicznej.  

W ośrodkach, w których istnieją długie i dobre tradycje współpracy ustawa wzmocniła 

jedynie funkcjonujące już praktyki, w innych zaś, te formy współpracy, dopiero są wdrażane 

bądź w ogóle nie funkcjonują. Dlatego też bardzo trudno dokonad jednoznacznej oceny 

ustawy pod tym względem. Wiele organizacji pozarządowych wykazuje ignorancję w kwestii 

znajomości przepisów ustawy, przez co nie jest w stanie w pełni wykorzystad możliwości, 

które stwarza jej ten akt9.  

Wnioski te znajdują także potwierdzenie w konkluzjach płynących z drugiej edycji badao nad 

funkcjonowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego, które Instytut Spraw 

Publicznych przeprowadził w 2007 r. Jakośd współpracy między administracją publiczną i 

organizacjami pozarządowymi oceniana jest zdecydowanie pozytywnie. Warto jednak 

podkreślid, że w porównaniu do poprzedniej edycji badao, o współpracy bardziej 

optymistycznie wypowiadali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, natomiast 

przedstawiciele administracji publicznej byli bardziej zdystansowani. Ustawa doceniana jest 

głównie za uporządkowanie kwestii zlecania zadao publicznych, uczynienie wzajemnych 

relacji bardziej przejrzystymi oraz za upodmiotowienie organizacji. Z upływem czasu, 

zarówno strona samorządowa, jak i pozarządowa przywykła do nowych procedur zlecania 

zadao, a procedura konkursowa wymusiła niejako pewien stopieo standaryzacji zlecania 

zadao i zaostrzyła konkurencję wewnątrz trzeciego sektora. Badania ujawniły jednak także 

mniej korzystne zjawiska. Po pierwsze, samorządy unikają powierzania zadao, a preferują 

wspieranie, ponieważ rola sponsora jest dla nich niesatysfakcjonująca. Po drugie, w sektorze 

pogłębia się dywersyfikacja na małe i duże organizacje, co w perspektywie długofalowej 

może skutkowad niechęcią do działania i stagnacją wśród małych organizacji, a także brakiem 

                                                           
8
 J. Herbst: Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 47–51 
9
 G. Makowski: Ogólny obraz współpracy międzysektorowej, [w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz: 

Paostwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 88–107  
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motywacji do tworzenia nowych podmiotów10. Po trzecie, funkcjonowanie ustawy niejako 

wykluczyło ze współpracy członków organów stanowiących jednostki samorządowe11. 

Potwierdzają to z kolei wnioski, które wynikają z badao Opinie radnych o organizacjach 

pozarządowych i współpracy międzysektorowej zrealizowanych przez Instytut Spraw 

Publicznych dla Ministerstwa Polityki Społecznej. Otóż, radni nie tylko nie mają wiedzy na 

temat trzeciego sektora i nie interesują się tą tematyką, ale nie są też zainteresowani 

rozwijaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi. W opinii radnych, programy 

współpracy są jedynie czynnikiem zwiększającym biurokrację i trudno je powiązad z 

budżetem samorządu12. 

Jak wskazują powyższe dane, sfera współpracy międzysektorowej – sfera obszarów działao i 

interwencji stycznych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych wciąż 

jest punktem zapalnym dyskursu o stanie współpracy i jakości partnerskich relacji 

administracji publicznej i trzeciego sektora. Dlatego też warto zwrócid uwagę na odnoszące 

się do tych zagadnieo wyniki badao zrealizowanych przez WRZOS, a także zwrócid uwagę na 

kontekst potencjału organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej. 

3. Organizacje pozarządowe jako instytucje ekonomii społecznej 

3.1. Aspekt historyczny 

„O co zatem chodzi z ekonomią społeczną? Najprościej rzecz ujmując, chodzi o 

wykorzystanie mechanizmów ekonomicznych do realizacji celów o charakterze społecznym i 

misyjnym. Podstawowym wehikułem realizacji celów społecznych jest w tym wypadku 

działalnośd ekonomiczna, ale taka w której nie chodzi o maksymalizację indywidualnych 

korzyści i antagonizującą rywalizację.”13 

Ekonomia społeczna (ES) ma w Polsce długą tradycję, a jej korzenie sięgają przełomu XIX i XX 

wieku. Powoływano wtedy inicjatywy gospodarcze o charakterze samopomocowym czy 

organizacje wzajemnościowe. Wszystkie te przedsięwzięcia (ruch spółdzielczy, związki 

                                                           
10

 G. Makowski: U progu zmian. Pięd lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 29–45 
11

 Szerzej: M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2009, s. 11 –16 
12

 G. Makowski: Brakujący element, czyli gdzie jest miejsce radnych w systemie współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2006, Nr 5, s. 58–66 
13

 J. Wygnaoski: Ekonomia społeczna – sprzecznośd czy koniecznośd?, [w:] Wieź, nr 4-5 (594 – 595), kwiecieo – 
maj 2008, s. 15 
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kredytowe, towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych) odwoływały się do idei solidaryzmu, 

który jest podkreślany także w przypadku podmiotów tzw. „nowej ekonomii społecznej”. 

O odrodzeniu ekonomii społecznej zaczęto mówid wraz z pojawieniem się środków 

finansowych z Unii Europejskiej. Rozwój polskiej „nowej ekonomii społecznej” był wspierany 

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w latach 2005 - 2008. W ramach IW EQUAL możliwe było podejmowanie działao 

eksperymentalnych w zakresie wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 

działających w sferze przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy. Realizacja projektów 

opierała się o partnerstwa testujące innowacyjne rozwiązania w obszarze integracji 

społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. Wiele nich  jest prezentowanych nadal 

jako dobre praktyki i modelowe rozwiązania do wykorzystania także przy realizacji projektów 

finansowanych ze środków unijnych. W efekcie powstało w Polsce około 68 przedsiębiorstw 

społecznych, podmioty ekonomii społecznej objęły wsparciem 2 tys. 394 osoby, a liczba 

miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii społecznej w ramach IW EQUAL wyniosła 

około 25014.  

Nie funkcjonuje jedna typologia podmiotów ekonomii społecznej czy przedsiębiorstw 

ekonomii społecznej (nie wyodrębniono prawnie kategorii przedsiębiorstw społecznych). 

Najczęściej mówi się o instytucjach „starej” i „nowej ekonomii społecznej”.  

Podmioty zaliczane do kręgu „starej ekonomii społecznej” to głównie spółdzielnie 

(spółdzielnie pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i inne 

spółdzielnie rolnicze), banki spółdzielcze, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. 

Instytucje powstające, głównie na fali wsparcia finansowego ze środków unii europejskiej, 

łączące działalnośd ekonomiczną ze społeczną, niekoniecznie skierowaną do ich członków, 

ale otwierającą się na otoczenie i społecznośd lokalną zaczęto zaliczad do tak zwanej „nowej 

ekonomii społecznej”. Wśród instytucji tych wymienia się: spółdzielnie socjalne, centra 

integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością non profit.  

Dodatkowo, obok podmiotów „nowej ekonomii społecznej”, wyodrębniane są także 

instytucje trzeciego sektora. W tym kontekście zaczęto na nowo dostrzegad rolę organizacji 

pozarządowych (fundacji i stowarzyszeo) jako podmiotów, które mogą podejmowad 

działalnośd gospodarczą przynoszącą zyski społeczne. W rejestrze REGON na koniec 2009 

                                                           
14

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 50 
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roku w Polsce zarejestrowanych było 74,6 tys. organizacji pozarządowych (odpowiednio: 

64,5 tys. stowarzyszeo i 10,1 tys. fundacji).15 

Przy definiowaniu ekonomii społecznej często stosowane są odwołania do definicji 

przedsiębiorstwa społecznego opracowanej w 1996 roku przez międzynarodową sied 

badawczą EMES.  

Tabela 1. Kryteria wyróżniające przedsiębiorstwo społeczne 

Kryteria ekonomiczne Kryteria społeczne 

Prowadzenie w sposób względnie ciągły, 

regularny działalności w oparciu o 

instrumenty ekonomiczne 

Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny 

cel przedsięwzięcia 

Niezależnośd, suwerennośd instytucji w 

stosunku do instytucji publicznych 

Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy 

Ryzyko ekonomiczne Specyficzny, możliwie demokratyczny system 

zarządzania 

Istnienie chodby nielicznego płatnego 

personelu 

Możliwie partycypacyjny charakter działania 

 Ograniczona dystrybucja zysków 

 

Źródło: Frączak P., Wygnaoski J. J. (red.): Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. 

Zaproszenie do dyskusji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008 

 

Przedsiębiorstwo społeczne jest także definiowane jako niezależna prywatna organizacja 

zapewniająca dobra lub usługi korzystne z perspektywy społeczeostwa.  W zależności od 

rodzaju usług  stosuje się rozróżnienie odnoszące się do podmiotów świadczących usługi 

integrujące poprzez pracę (aktywizacja zawodowa osób z grup wykluczonych społecznie) i 

podmiotów świadczących usługi społeczne.16  

                                                           
15

 Dane za: http://civicpedia.ngo.pl/x/327345 
16

 Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną, Raport na 
temat Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 17 



Badanie obszarów działań i interwencji stycznych jednostek samorządu terytorialnego i 
instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych) 
 

 11 

Inne wskazywane wyróżniki nowej przedsiębiorczości społecznej to: 1) nowe produkty lub 

nowa jakośd produkowanych dóbr (innowacyjny charakter podejmowanych działao), 2) 

nowe metody organizacji i/lub produkcji dóbr lub usług (włączanie różnorodnych partnerów, 

np. instytucji z otoczenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym samorządu lokalnego, 

przedsiębiorców w działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy, zawiązywanie 

partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej), 3) zmieniająca się rola 

wolontariatu i pracy płatnej w sektorze ekonomii społecznej (w krajach UE wolontariat jest 

bardzo popularny m.in. w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, dodatkowo 

przedsiębiorstwa społeczne stosują o wiele częściej elastyczne formy pracy, demokratyczny 

sposób zarządzania przedsięwzięciem)17.  

W dyskusjach nad polskim modelem ekonomii społecznej, który wciąż się kształtuje, 

pojawiają się także dosyd silnie akcentowane jego odpowiedzialnościowe aspekty w 

kontekście: odpowiedzialności osób za swój los, jak też jej szerszego wymiaru – 

wspólnotowego czy organizacyjnego. „Odpowiedzialnośd jest tu słowem kluczowym, równie 

ważnym jak słowo samoorganizacja. Odpowiedzialnośd w sferze ekonomicznej oznacza w 

istocie działania na rzecz możliwie największej samodzielności i suwerenności ekonomicznej 

(określmy je skrótowo „usamodzielnieniem ekonomicznym”). W kontekście ekonomii 

społecznej oznacza to podejmowanie wysiłków na rzecz tego, aby konkretne osoby, 

organizacje czy wspólnoty mogły w większym stopniu podejmowad suwerenne decyzje co do 

celu i form swej działalności.”18 Podmioty ES postrzegane są przede wszystkim jako miejsca 

pracy dla osób z grup wykluczonych społecznie dając im szansę na upodmiotowienie i 

usamodzielnienie, w tym ekonomiczne. W wymiarze instytucjonalnym działalnośd 

ekonomiczna organizacji pozwala na ich suwerennośd względem instytucji publicznych 

przeznaczających środki na realizację zlecanych zadao publicznych czy działao filantropijnych 

sektora prywatnego. Wymiar odnoszący się do lokalności podmiotów ES to przede wszystkim 

ich osadzenie w społeczności lokalnej, podejmowanie działalności na jej rzecz, aktywne 

włączanie się w jej rozwój, dostarczanie produktów lub usług, które nawiązują do tradycji 

lokalnych bądź mają zaspokajad potrzeby tej społeczności. Jak określił to R. Skrzypiec 

zakorzenienie podmiotów ekonomii społecznej w społeczności lokalnej dokonuje się na kilku 

płaszczyznach: 1) przynależności do tej samej społeczności (bycie członkiem tej społeczności) 

– angażowanie członków społeczności w działalnośd organizacji oraz włączanie się członków 

                                                           
17

 E. Leś: Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, [w:] Trzeci Sektor, nr 2, wiosna 2005, Fundacja 
Instytut Spraw Publicznych 
18

 P. Frączak, J. Wygnaoski (red.): Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do 
dyskusji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 14 - 15 
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podmiotu ekonomii społecznej w działania na rzecz społeczności lokalnej wykraczające poza 

jego wymiar ekonomiczny, 2) klientów, beneficjentów, 3) oferty skierowanej do społeczności 

– oferta o charakterze ekonomicznym (dostarczanie usług, towarów, tworzenie miejsc 

pracy), oferta o charakterze społecznym (np. ostarczanie usług rehabilitacyjnych, udzielanie 

pomocy), 4) szerszej struktury - tzw. organizacji-matek, które działają dłużej i są 

rozpoznawalne w społeczności (np. organizacja, która założyła i prowadzi zakład aktywności 

zawodowej), 5) partnerów, za pomocą których realizują swoje przedsięwzięcia (np. samorząd 

lokalny), 6) włączania przedstawicieli społeczności lokalnej w swoje działania - 

wykorzystywanie idei wolontariatu do sfery działalności społecznej, angażowanie 

mieszkaoców do pomocy przy realizacji jakiejś drobnej inwestycji.19 

3.2. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych 

„ ‘Organizacje pozarządowe’ to przedsięwzięcia, w ramach których obywatele prowadzą 

działalnośd społeczną, zwykle na rzecz jakiegoś wycinka rzeczywistości społecznej 

(ograniczonego ze względu na grupę docelową, terytorium czy zjawisko społeczne), 

funkcjonujące przede wszystkim w formie prawnej stowarzyszeo i fundacji.”20 

Fundacje, działające na podstawie  Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach21, mogą 

byd tworzone dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, przy czym nie 

mogą byd to cele zarobkowe. Ich założycielami (fundatorami) mogą byd osoby fizyczne bądź 

osoby prawne. Kapitał założycielski, jaki i ma byd przeznaczony na realizację celów fundacji, 

mogą stanowid m.in. środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i 

nieruchomości. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą na rzecz realizacji jej 

celów statutowych (dochód przeznaczany jest na realizację działalności statutowej). 

Stowarzyszenie, działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 

stowarzyszeniach22, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Działalnośd stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. 

Nie oznacza to jednakże, że nie może ono zatrudniad pracowników czy prowadzid 

działalności gospodarczej. W takim wypadku dochód z tej działalności musi byd przeznaczony 

na realizację celów statutowych. 

                                                           
19

 Por. R. Skrzypiec: Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku instytucjonalnym, [w:] R. Skrzypiec: T. 
Kasprzak, M. Jewdokimow, A. Biernat, M. Gumkowska: Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku 
lokalnym, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2008, s. 30 - 31 
20

 A. Baczko, A. Ogrocka: Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005 – 2007. 
Raport z badao, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2008, s. 17 
21

 Dz. U. nr 21, poz. 97 z późn. zm. 
22

 Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm. 
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Działalnośd gospodarcza podejmowana przez organizacje pozarządowe może, ale nie musi 

byd powiązana z ich misją czy celem działania. Dominuje jednak model prowadzenia tej 

działalności w obszarach zbliżonych do działalności statutowej organizacji czy wręcz 

opierający się na niej, np. organizacja działająca na rzecz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych prowadzi także kawiarnię, w której zatrudnia te osoby (aktywizuje je 

zawodowo). Innym przykładem tego typu działalności może byd prowadzenie usług 

szkoleniowych dla pracowników instytucji rynku pracy przez organizację aktywizującą osoby 

bezrobotne. W takiej sytuacji zysk wypracowywany w ramach sprzedaży usług szkoleniowych 

zasila działalnośd misyjną organizacji. 

Możliwe jest także takie rozwiązanie, w którym prowadzona działalnośd gospodarcza nie jest 

powiązana z jej misyjną działalnością – np. organizacja działająca na rzecz rozwoju małych 

dzieci prowadzi zakład fryzjerski, z którego zysk zasila prowadzoną działalnośd statutową. 

Organizacje pozarządowe mogą byd także organami założycielskimi takich instytucji jak: 

zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, 

spółdzielnia socjalna osób prawnych. Mogą także zakładad spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością nienastawione na zysk (rodzaj spółki kapitałowej non profit). Zgodnie z 

zapisami art. 151 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych23 spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością może byd utworzona w każdym celu prawnie 

dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dodatkowo, na mocy Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie24, spółki z o.o. mogą 

prowadzid działalnośd pożytku publicznego o ile nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całośd dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, pracowników. W przypadku spółek, które realizują 

cele społeczne i są utworzone przez organizacje pozarządowe najczęściej zatrudniane są 

osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Art. 29 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych25 określa, że fundacja lub stowarzyszenie, której cele 

statutowe dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych może 

utworzyd wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskad dla niej status 

zakładu aktywności zawodowej (ZAZ). W zakładach tych mają byd zatrudniane osoby z 

określonymi stopniami niepełnosprawności, z założenia mają one stanowid co najmniej 70% 

                                                           
23

 Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm. 
24

 Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. 
25

 Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. 
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osób tam pracujących. ZAZ mają aktywizowad zawodowo osoby niepełnosprawne (dawad 

pracę i szkolid zawodowo), a także wspierad je poprzez rehabilitację i oddziaływania 

terapeutyczne. Działania te mają przygotowad do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku 

pracy i prowadzenia niezależnego życia. Utworzenie i działalnośd zakładu aktywności 

zawodowej są dofinansowywane ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Wszystkie wypracowane w ramach ZAZ dochody powinny byd 

przeznaczone na zakładowy fundusz aktywności. Fundusz ten ma służyd zaspokajaniu 

potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, np. na zakup sprzętu i 

wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu  i uczestnictwie 

w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i 

wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób 

niepełnosprawnych, a także na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenia itp. 

Organizacja pozarządowa, na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym26, może także utworzyd centrum integracji społecznej (CIS) będące 

jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Działalnośd CIS ma na celu reintegrację 

zawodową i społeczną poprzez realizację usług takich jak: kształcenie umiejętności 

pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie powszechnie przyjętych pozycji 

społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenia do zawodu, 

przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i 

zaspokajania własnych potrzeb głównie w ramach możliwości osiągania własnych dochodów 

przez zatrudnienie i działalnośd gospodarczą. Centrum może prowadzid działalnośd 

wytwórczą, handlową lub usługową jako działalnośd gospodarczą lub statutową działalnośd 

odpłatną pożytku publicznego w myśl przepisów o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Działalnośd CIS prowadzonego przez organizację pozarządową jest 

finansowana z: dotacji jednostek samorządu terytorialnego (m.in. przeznaczonych na 

realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), dochodów 

uzyskiwanych przez samo Centrum, środków Unii Europejskiej, zbiórek i darowizn oraz 

innych źródeł pozyskanych przez organizację. 

Klub integracji społecznej (KIS) jest kolejną formą organizacyjną jaka może byd tworzona, na 

mocy art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, przez organizację pozarządową prowadzącą 

reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie. W klubach organizowane 

są m.in.: działania pomocowe ukierunkowane na znalezienie pracy, przygotowanie do 

podjęcia zatrudnienia, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy działania 

                                                           
26

 Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zm. 
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samopomocowe. Tworzenie i działalnośd KIS może byd finansowana ze środków Unii 

Europejskiej oraz dotacji ze środków własnych gminy. 

Organizacje pozarządowe mogą byd, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych27, jednym z założycieli spółdzielni osób prawnych. Ten typ 

spółdzielni socjalnej zakładają minimum dwa podmioty. Obok organizacji mogą byd to także  

jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. W ciągu sześciu miesięcy od 

uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia socjalna osób prawnych ma 

obowiązek zatrudnienia co najmniej pięciu osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Po dwunastu miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia osoby te mają prawo do 

uzyskania w członkostwa, a tym samym do zarządzania spółdzielnią. Wkład organizacji 

pozarządowej w spółdzielnię może polegad na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy 

lub innych praw, dokonaniu innych świadczeo na jej rzecz, np. pracy wolontariuszy lub 

pracowników organizacji. Spółdzielnia osób prawnych może także udzielid poręczenia 

pożyczek, kredytów, zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji, a także środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 

Statutowa działalnośd spółdzielni socjalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej 

może byd prowadzona jako statutowa działalnośd odpłatna. 

3.3. Ekonomizacja działao organizacji – szanse i zagrożenia 

Podjęcie przez organizacje działalności ekonomicznej może dawad jej możliwości rozwoju jak 

i stwarzad zagrożenia dla jej funkcjonowania. Wiele w tym wypadku zależy od zaplanowania 

działalności gospodarczej (m.in. wyboru obszaru tej działalności, przygotowania planu 

finansowego i planu sprzedaży). 

3.3.1. Szanse i możliwości jakie może dawad ekonomizacja działao organizacji 

pozarządowej 

Osiąganie niezależności finansowej organizacji poprzez zdobywanie środków, które nie są 

uzależnione od decyzji sponsorów, darczyoców, instytucji administracji publicznej 

zlecających realizację zadao publicznych. Niezależnośd ta przejawia się w swoistej wolności 

programowej i możliwości prowadzenia działao, które nie są obarczone wytycznymi i 

określonymi rezultatami jakich oczekuje instytucja finansująca dany projekt.  Środki 

dotacyjne przeznaczone na realizację projektów cechuje m.in.: określony cel i warunki ich 

wykorzystania, wskazany sztywno okres finansowania (krótkoterminowa realizacja zadao 
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publicznych), nawet kilkumiesięczny okres oczekiwania na otrzymanie dotacji, a następnie jej 

ostateczne rozliczenie, opóźnienia w przekazywaniu środków, kolejnych transz dotacji. W 

przypadku osiągania dochodu z działalności gospodarczej to organizacja decyduje o jego 

przeznaczeniu na finansowanie działalności statutowej, np. pokrycie niezbędnego w realizacji 

projektów wkładu własnego, sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w projektach, 

zainwestowanie w wyposażenie organizacji czy zakup usług, które nie są finansowane ze 

środków publicznych, możliwośd pokrycia kosztów związanych z obsługą kredytu bankowego 

lub poręczenia udzielonego organizacji, w tym spłata odsetek, zapewnienie stabilności 

finansowej w okresie oczekiwania na przyznanie kolejnej transzy dotacji. Aspekt 

niezależności finansowej, jaki może dad organizacjom ekonomizacja ich działalności, jest 

dosyd istotny w kontekście podkreślanej wciąż złej sytuacji finansowej trzeciego sektora i 

trudności w zdobywaniu funduszy na bieżącą działalnośd 

 

Niezależnośd finansowa organizacji powinna nieśd za sobą uniezależnianie się od 

dofinansowywania działalności przez instytucje publiczne.  Wciąż najczęstszym źródłem 

finansowania organizacji pozarządowych są środki publiczne pozyskiwane w ramach 

otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych. Sytuacja taka powoduje 

uzależnienie się organizacji od dotacji na realizację określonych działao. Wpływa to na 

podejmowanie decyzji o aplikowaniu w konkursach, które nie dotyczą działao mieszczących 

się sensu stricte w obszarze strategicznej działalności organizacji. W tym kontekście trzeba 

wspomnied, że przyznane dotacje nie zawsze stanowią stabilne źródło finansowania. Zdarza 

się, że w sytuacji kryzysu finansowego jaki dotyka instytucję publiczną organizacje, które 

mają już podpisane umowy na realizację zadania i prowadzą działania projektowe otrzymują 

transzę dotacji w niższej niż założono wysokości. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku 

organizacji działających w obszarze aktywizacji osób niepełnosprawnych w 2010 roku, gdy w 

kasie Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zabrakło środków. W 

przypadku posiadania przez organizację własnych środków możliwe jest zapewnienie jej 

płynnego finansowania, np. gdy organizacja nie otrzymała dotacji albo przyznane 

dofinansowanie jest w niższej wysokości niż zakładano na poziomie budżetowania kosztów 

projektu. Jest to także jeden z argumentów przemawiających za dywersyfikacją źródeł 

finansowania działalności stowarzyszeo i fundacji 

Możliwośd korzystania w ramach działalności gospodarczej z know-how organizacji związanej 

z jej misją, oparcie się na wypracowanej renomie i reputacji organizacji, łącznie z jej logo. 

Organizacja podejmując działalnośd gospodarczą może bazowad na swoim doświadczeniu, 
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specyficznej wiedzy w danym obszarze, w zakresie którego działa, np. prowadząc działania 

animujące społeczności lokalne możemy w ramach działalności gospodarczej organizowad 

pikniki i imprezy integracyjne dla firm. 

3.3.2. Rozwiązania prawne, które mogą wspierad działalnośd ekonomiczną organizacji  

Jednym z rozwiązao, które mogą wpłynąd stymulująco na podejmowanie przez organizacje  

działalności odpłatnej pożytku jest możliwośd wyceny usługi bądź towaru, na takim poziomie 

aby pokrywała wszystkie koszty jej przygotowania, w tym koszty pośrednie, np. koszty 

energii elektrycznej, ogrzewania, prowadzenia księgowości, które wiążą się z tą działalnością. 

Oznacza to, że prowadząc działalnośd odpłatną organizacja nie musi byd już narażona na 

stratę. 

Dodatkowo w 2009 r. wprowadzono w polskim prawie możliwośd korzystania z klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych. Obowiązują one na mocy nowelizacji ustawy o 

spółdzielniach socjalnych28 oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych29. Zamówienia 

publiczne muszą stosowad podmioty sektora finansów publicznych oraz podmioty spoza tego 

sektora w przypadku gdy składają zamówienia finansowane w ponad 50% ze środków 

publicznych (obowiązują także zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w tym zakresie). 

Zgodnie z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych30 

zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o jego udzielenie mogą ubiegad 

się wyłącznie wykonawcy, u których ponad połowę zatrudnionych pracowników stanowią 

osoby niepełnosprawne. Dodatkowo, zgodnie z  art. 29 ust. 4 ustawy, zamawiający może 

określid w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z jego realizacją, dotyczące 

m.in.: zatrudnienia osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania 

zawodowego, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz innych osób, o których mowa w 

ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Zapisy te dają szansę podmiotom ekonomii społecznej na 

zdobywanie zamówieo, a tym samym wpływają na wzrost zatrudnienia osób z grup 

wykluczonych społecznie. W tym kontekście należy pamiętad, że sektor administracji 

publicznej może byd znaczącym konsumentem i zleceniodawcą dla sektora ekonomii 

społecznej. 

3.3.3. Zagrożenia wynikające z podjęcia przez organizację działalności ekonomicznej 

                                                           
28

 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, Dz. U. nr 91 poz. 742 
29

 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieo publicznych oraz ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. nr 206 poz. 1591 
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Zatracenie misji i przekierowanie działao na osiąganie zysków – rozwój działalności 

ekonomicznej organizacji może zagrozid jej działalności misyjnej (realizacji celów 

statutowych). Dotyczy to sytuacji, w których działalnośd gospodarcza zaczyna przeważad nad 

działalnością misyjną rozumianą także jako swoisty zysk społeczny. 

Ponoszenie ryzyka finansowego – długi wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej 

wchodzą w zakres całościowych zobowiązao organizacji (odpowiada za nie cała organizacja). 

Oznacza to, że długi mogą byd ściągane z całego majątku organizacji, nie tylko z majątku 

wydzielonego w obszarze działalności gospodarczej.  

Podmioty ekonomii społecznej mają utrudniony dostęp do instrumentów finansowych, które 

mogłyby neutralizowad ryzyko finansowe. Nie rozwinął się rynek funduszy pożyczkowych, 

kredytowych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, 

Utożsamianie ekonomii społecznej z działaniami filantropijnymi bądź zagrożeniem dla firm 

komercyjnych – w obiegu publicznym można spotykad się z przekonaniem, że ekonomia 

społeczna to „rozdawnictwo pieniędzy” albo zagrożenie, w aspektach nieuczciwej 

konkurencji, dla firm biznesowych. Takie postrzeganie może wiązad się z niskim poziomem 

edukacji konsumenckiej, a tym samym wpływad na niepodejmowanie odpowiedzialnych 

decyzji zakupowych, w  których pod uwagę brane są aspekty społeczne. Warto tu także 

pamiętad, że przy dokonywaniu wyborów konsumenckich istotne są nadal: cena i jakośd, a 

także marka produktu31. Budowanie marki produktu jako odpowiedzialnego społecznie może 

pomóc zneutralizowad, czy dodad wartości towarom i usługom podmiotów ekonomii 

społecznej. 

Brak możliwości inwestowania zysków z działalności gospodarczej w jej dalszy rozwój – niski 

potencjału sektora ekonomii społecznej wynika z braku możliwości przeznaczania nadwyżek 

finansowych na inwestowanie w rozwój jego działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie 

stowarzyszeo, w przypadku których jest mowa o ich niezarobkowym charakterze, co wpływa 

na koniecznośd kierowania dochodu na działalnośd statutową. 

Brak możliwości przekazywania środków publicznych na wspieranie rozwoju działalności 

gospodarczej organizacji sensu stricte – środki przekazywane na działalnośd statutową, np. 

dotacje czy 1% podatku od osób fizycznych, nie mogą byd wykorzystywane na prowadzenie 

działalności gospodarczej. Wykorzystywanie zasobów finansowanych ze środków 
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publicznych do prowadzenia działalności przynoszącej zyski mogłoby mied wpływ na 

zakłócenie konkurencji na wolnym rynku. 

3.4. Dylematy ekonomii społecznej – ile działalności społecznej, a ile ekonomii? 

O znaczeniu ekonomizacji działalności organizacji w 2008 r. pisali Piotr Frączak i Jakub 

Wygnaoski: „Tam, gdzie to możliwe (bo rzecz jasna nie wszędzie), organizacje pozarządowe 

powinny poważniej niż dotychczas rozważad możliwości zdobywania środków z własnej 

działalności, zarówno w formie działalności gospodarczej, świadczenia usług zleconych, jak i 

odpłatnej działalności statutowej. Płatnikiem i w pewnym sensie zleceniodawcą w przypadku 

organizacji pozarządowych jest również administracja publiczna (często pośrednio płaci ona 

za usługi na rzecz poszczególnych osób lub społeczności lokalnej). Tam, gdzie jest to możliwe 

- zgodnie z zasadą pomocniczości - organizacje powinny dążyd do przejmowania realizacji 

zadao publicznych, domagając się przy tym uzyskania pokrycia kosztów (wycena realizacji 

zadania powinna uwzględniad koszty administracyjne i konieczne środki na rozwój 

organizacji). Podstawowym powodem dla powierzania zadao publicznych organizacjom 

pozarządowym nie powinna byd niższa cena świadczonych przez nie usług (uzyskana np. 

wskutek pracy wolontariuszy, mniejszych aspiracji finansowych personelu, czy udziału innych 

sponsorów), ale przede wszystkim specyficzne kompetencje i motywacje sektora 

pozarządowego.”32 

Mówiąc o różnorodnych rolach i funkcjach podmiotów ekonomii społecznej, głównie w 

kontekście realizowania przez nie celów społecznych, pojawia się pytanie: czy i w jakim 

wymiarze niezbędne jest dofinansowywanie ich działalności ze środków publicznych? 

Mówiąc o finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej należy mied na uwadze ich 

specyfikę związaną z prowadzoną przez nie działalnością z obszaru społecznego 

(sztandarowe obszary działalności to głównie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

wspieranie rozwoju lokalnego). W takiej sytuacji ich naturalnym partnerem stają się 

samorządy lokalne. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce korzystają ze środków 

publicznych w formie dotacji. W ten sposób dofinansowywana lub finansowana jest ich  

działalnośd w obszarze misyjnym. Realizacja zadao publicznych przez organizacje i inne 

podmioty ekonomii społecznej jest związana z ubieganiem się o dotację (bezzwrotne 

przekazanie przez instytucje publiczne środków na określonych warunkach i skierowanych na 

realizację ściśle określonego celu – zadania publicznego). Środki te są niezwykle istotne dla 

tych podmiotów ES, które rozpoczynają działalnośd, czy są w fazie rozwoju. W dyskusjach 
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nad modelem ekonomii społecznej pojawiają się głosy krytykujące wyciąganie ręki po finanse 

publiczne przez te podmioty, które nie radzą sobie z utrzymaniem się na rynku, są mało 

konkurencyjne (nie podejmują w pełni ryzyka ekonomicznego związanego z działalnością 

gospodarczą). Organizacje korzystające z dotacji publicznych  mogą mied niską motywację do 

rozwijania działalności gospodarczej co może wpływad na hamowanie ich rozwoju.  

Z drugiej strony podmioty ekonomii społecznej działając w sferze społecznej, nierzadko 

zajmując się trudnymi środowiskami, rozwiązywaniem złożonych problemów społecznych, 

nie zawsze są zorientowane ekonomicznie do tego stopnia, aby generowały zyski. Bardzo 

często ich działalnośd ekonomiczna nie przynosi zysków, jest prowadzona po kosztach, może 

nawet generowad straty. W takich sytuacjach środki publiczne mogą wspierad ich działalnośd 

w obszarze związanym z aktywnością na rzecz konkretnej grupy np. wykluczonej społecznie 

czy społeczności lokalnej. Środki publiczne jakie otrzymują podmioty ekonomii społecznej w 

formie dotacji mogą stymulowad ich rozwój w sferze ekonomicznej, ale także mogą go 

hamowad. Bazowanie na słabości sektora ekonomii społecznej czy trudnościach na jakie 

napotyka podejmując np. działania na rzecz osób mających problemy na rynku pracy i 

oczekiwanie na finansowanie działalności ze środków publicznych nie sprzyja jego rozwojowi 

i zwiększaniu przychodów z działalności w sferze ekonomicznej. 

Wewnętrzna sprzecznośd, jakby mogło się wydawad, przedsiębiorczości społecznej stanowi 

argument dla jej przeciwników. Istotą ekonomii społecznej jest realizowanie celów 

społecznych i jednocześnie podejmowanie wyzwao rynkowych. Dofinansowywanie tych 

przedsięwzięd ze środków publicznych bywa postrzegane jako zachwianie równości 

podmiotów funkcjonujących na rynku i ulgowe traktowanie niektórych z nich. 

Finansowanie organizacji w dużej mierze ze środków publicznych może rodzid 

niebezpieczeostwo zatracenia jej misji na rzecz pozyskiwania środków na działalnośd i 

utrzymanie się. W 2010 roku na łamach „Gazety Wyborczej” prowadzono ożywioną dyskusję 

nt. „ngo-izacji” i „grantozy” jaka coraz częściej dotyka organizacje pozarządowe wpływając 

na zatracenie przez nie misji i niezależności. Agnieszka Graff, która wywołała tą dyskusję 

pisała: „Organizacje pozarządowe wyrastają z pewnej odważnej, wręcz utopijnej wizji 

sprawiedliwości, z pragnienia głębokiej zmiany społecznej. Jednak odchodzą od tej szerokiej 

perspektywy, bo zajęte są własnym przetrwaniem. Ubiegają się o granty, uczą się 

biurokratycznej nowomowy, a realizując wymagania systemu, zatracają własną 
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antysystemową tożsamośd. Ulatnia się tak ceniona niezależnośd. Funkcjonują ‘od projektu do 

projektu’ i stopniowo dopasowują swoje cele do celów źródeł finansowania.”33  

3.5. Źródła finansowania organizacji pozarządowych 

Najczęściej organizacje realizują zadania publiczne wspierane (dofinansowywane) lub 

powierzane (finansowane w całości) przez administrację publiczną – samorządową szczebla 

lokalnego i regionalnego oraz rządową. W ten sposób stają się realizatorami zadao 

publicznych. W przypadku realizacji zadania w obszarze działalności odpłatnej organizacji 

może ona pobierad opłaty od uczestników np. konferencji (w wysokości nie przekraczającej 

kosztów jej organizacji), ale w takiej sytuacji traktowane są one jako wkład własny, 

uzupełnienie budżetu zadania, na które otrzymano dofinansowanie. 

Według danych Stowarzyszenia KLON/JAWOR pochodzących z ostatniego ogólnopolskiego 

badania organizacji pozarządowych w 2007 roku środki samorządowe i rządowe stanowiły 

43% finansów trzeciego sektora.34 Jednocześnie stanowiły największe źródło przychodów 

poszczególnych organizacji. Na drugim miejscu znajdowały się środki zagraniczne – środki 

pomocowe i strukturalne (14%). Szacuje się, że obecnie ich wkład w finansowanie organizacji 

jest znacznie większy, chod najczęściej korzystają z nich duże i silne organizacje. Ze środków 

publicznych, krajowych jak i zagranicznych, korzystało w 2007 roku 40% organizacji.  

Zauważalna jest prawidłowośd, że ilośd źródeł finansowania organizacji wzrasta wraz z jej 

wielkością. W strukturze pojedynczych organizacji najpopularniejszymi przychodami są: 1) 

składki członkowskie, 2) środki publiczne po które sięga co druga organizacja, 3) darowizny 

od osób prywatnych i firm. Stale wzrasta także udział środków z 1% podatku przekazywanych 

przez osoby fizyczne organizacjom posiadającym status pożytku publicznego. Połowa 

organizacji, które dysponują środkami finansowymi na swoją działalnośd, pozyskuje je z 

maksymalnie trzech źródeł. Największe organizacje korzystają z około sześciu źródeł.  

Co piąta organizacja pozyskuje swoje przychody głównie jako darowizny, zbiórki publiczne, 

odpisy 1% podatku. Budżet co czwartej jest zasilany w przeważającej większości przez 

dotacje ze środków publicznych. Trzeci typ organizacji bazuje głównie na składkach 

członkowskich (składki płacone są przez członków stowarzyszeo). Na czwartym miejscu w 

2008 roku znajdowały się te organizacje, które utrzymywały się głównie ze środków 
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wypracowanych w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (7%) lub 

działalności odpłatnej (19%).  

Około 22% organizacji prowadzi działalnośd gospodarczą i równocześnie odpłatną. Większośd 

organizacji z działalnością gospodarczą prowadzi ją w obszarze w całości lub w dużej mierze 

pokrywającym się z ich działalnością statutową. Jedynie co dziesiąta organizacja wskazała na 

całkowicie różne obszary działalności statutowej nieodpłatnej i działalności ekonomicznej. 

Prawie połowa podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą nie odnotowała w roku 

poprzedzającym badanie znaczących zysków, ale też nie odniosła znaczących strat. Na zysk 

wskazało 40%, a na straty zaledwie 10% organizacji prowadzących działalnośd gospodarczą. 

Zaledwie co dziesiąta organizacja prowadząca działalnośd ekonomiczną może pochwalid się 

ponad 10% przychodami z tego tytułu w skali budżetu całej instytucji. 

Najpopularniejsze obszary prowadzenia działalności ekonomicznej to: 1) szkolenia (ponad 

połowa organizacji), 2) organizacja i obsługa imprez (co trzecia organizacja), 3) działalnośd 

usługowo-handlowa. 

Co ciekawe ponad 45% organizacji zadeklarowało, że przyjmuje opłaty za prowadzone przez 

nie  usługi: 29% robi to w formie składek wpłacanych przez członków, 16,5% w formie 

częściowych lub całkowitych opłat za usługi, 3% w postaci kontraktów z administracją 

publiczną, 8% w formie darowizn, które w praktyce stanowią ukrytą opłatę za korzystanie z 

usług (nie wszystkie organizacje mówią o tego typu działaniach – darowizny nie mogą 

stanowid opłaty, są przejawem postaw filantropijnych). 

3.6. Fundusze publiczne wspierające rozwój ekonomii społecznej 

Pobudzaniu i wspieraniu inicjatyw organizacji pozarządowych z zakresu m.in. ekonomii 

społecznej służy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Podstawą 

prawną uruchomienia pierwszej edycji FIO w latach 2005 – 2007 była uchwała Nr 193/2004 

Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

pod nazwą Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz dodatkowo 

przyjmowany rokrocznie przez ministra pracy i polityki społecznej dokument „Podstawowe 

kierunki działao Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich”. W 2008 r. FIO funkcjonował na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 11 marca 2008 roku w sprawie dokonywania wydatków budżetu paostwa w 2008 r. 

pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich35 wraz z 
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załącznikiem „Podstawowe działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 

wydatkowania środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu 

paostwa na 2008 r.”.  

Kolejna edycja Programu ustanowiona została na lata 2009 – 2013 na podstawie zapisów 

Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju36, Strategii 

Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 

roku w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego na 

lata 2009 - 2015 oraz uchwały w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 200 - 2013. W założeniach PO FIO w perspektywie 

finansowej 2009 – 2013 ma byd komplementarny w stosunku do finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej i środków krajowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-

2013. Jako jeden z celów szczegółowych Programu Operacyjnego Fundusz inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2009 – 2012 wskazano wspieranie rozwoju polskiego modelu 

ekonomii społecznej. Cel ten jest realizowany w ramach Priorytetu IV PO FIO - Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej, zakładający wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i 

upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, 

promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz 

współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej. 

Łącznie w latach 2005 – 2010 na rozwój i wspieranie inicjatyw obywatelskich z udziałem 

sektora organizacji pozarządowych przeznaczono 292 mln złotych37. 

Tabela 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich w ramach FIO w latach 2005 - 2010 

kolejne lata realizacji FIO środki przeznaczone na realizację 

2005 - 2007 110 mln złotych, w tym 2,2 mln złotych na 

obsługę techniczną 

2008 60 mln złotych, w tym 2,4 mln złotych na 

obsługę techniczną 
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2009 62,7 mln złotych, w tym 2,5 mln złotych na 

obsługę techniczną 

2010 60 mln złotych, w tym 2,4 mln złotych na 

obsługę techniczną oraz 17,7 mln złotych na 

zobowiązania wynikające z II transzy dotacji 

na realizację umów dwuletnich 

łącznie 292 mln złotych, w tym 9,5 mln na obsługę 

techniczną 

 

Źródło: Panasiuk J., Pilecki K., Waszkiewicz J., Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005 - 2010, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011 

Począwszy od 2009 roku, wraz z przeformułowaniem zakresu przedmiotowego konkursu  w 

ramach PO FIO, wśród obszarów priorytetowych wyodrębniono Priorytet IV - Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej. Z założenia projekty realizowane w ramach tego priorytetu 

powinny w różnych formach promowad ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) 

z aktywnością społeczną.  

W latach 2009 - 2010 dofinansowano 137 projektów z tego obszaru (w roku 2009 – 51, w 

kolejnym roku - 86) na łączną kwotę 15 mln 346 tys. 757 zł38 (obszar priorytetowy nie 

dotyczył wyłącznie działao z obszaru stricte ekonomii społecznej).  

Główny nurt projektów z zakresu ekonomii społecznej, które otrzymały dofinansowanie w 

2010 roku w ramach PO FIO oscyluje wokół: 1) umacniania pozycji konkretnej spółdzielni 

socjalnej (wzmacniania potencjału ludzkiego spółdzielni, zwiększania zaangażowania 

spółdzielni w na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, 

budowania partnerstwa lokalnego wspierającego spółdzielczośd socjalną), 2) działao 

szkoleniowo-doradczych dla potencjalnych beneficjentów działao z obszaru ekonomii 

społecznej (diagnozowanie i monitoring potencjału ekonomii społecznej, wizyty studyjne, 

wasz raty i szkolenia począwszy od aktywizacji zawodowej, przez budowanie partnerstw, po 
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 Dane za: 
http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,konkursu,1080.html?PHPSESSID=435ad9102c408db61bb0fd10f6e2f59d 
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przedsiębiorczośd), 3) budowanie międzysektorowego partnerstwa lokalnego opartego o 

współpracę m.in. instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej.39 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej założono także w Programie Operacyjnym Kapitał 

Ludzki (PO KL) Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL jest jednym z programów 

służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 w Polsce. 

Wśród celów strategicznych Programu wskazano m.in. zmniejszenie obszarów wykluczenia 

społecznego, a jako jeden z obszarów działao w zakresie wzmocnienia spójności społecznej i 

ograniczenia zasięgu ubóstwa -  możliwośd podjęcia działalności gospodarczej w ramach 

podmiotów ekonomii społecznej. Założono, że wspierane będą m.in. działania aktywizacyjne 

i ułatwianie dostępu do rynku pracy oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i 

organizacyjnych jednostek sektora pomocy i integracji społecznej. Jako instrument do 

osiągania tych celów wskazano m.in. ekonomię społeczną. Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej założono w Priorytecie VII: Promocja integracji społecznej realizowanym 

regionalnie. Działania podejmowane w ramach tego priorytetu mają wspierad rozwój 

adaptacyjnych form zatrudnienia, m.in. w sektorze ekonomii społecznej, który łącząc cele 

społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób 

doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym 

kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów 

działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-

legislacyjne. Wsparcie w ramach Priorytetu (działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej) jest przeznaczone dla: podmiotów ekonomii 

społecznej (poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym) oraz instytucji powołanych do wspierania sektora ekonomii 

społecznej (poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej). Instytucje te mają dostarczad 

niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, 

zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i 

funkcjonowanie gospodarki społecznej. Łącznie na projekty realizowane w ramach działania 

7.2 priorytetu VII PO KL przeznaczono 434 813 695 euro40. 

Wspominając możliwości wspierania sektora ekonomii społecznej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – PO KL należy mied na uwadze, że nie są one dostępne dla szerokiej 

rzeszy podmiotów. Nie chodzi tu przede wszystkim o możliwości aplikowania i zdobywania 
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 W. Toczyoski: Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010, [w:] 
Trzeci sektor, nr 21, lato 2010, Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
40

 Dane za: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Ministerstwo 
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tych funduszy. Wiele podmiotów ekonomii społecznej dysponuje zbyt niskim potencjałem, 

by startowad w konkursie (przygotowad wniosek, który pomimo wciąż wprowadzanych 

uproszczeo dla wielu instytucji stanowi istotną barierę w aplikowaniu o środki). 

3.7. Specyfika podmiotów ekonomii społecznej w kontekście ich finansowania 

Otrzymywane przez organizacje pozarządowe dotacje ze środków publicznych wpływają na 

wysokośd ich przychodów. Jednak nie mogą byd one wykorzystane jako zabezpieczenie 

kredytu ze względu na ściśle określony cel ich wydatkowania i na dodatek w określonym 

czasie. Ten specyficzny charakter finansowania podmiotów ekonomii społecznej wpływa na 

poszukiwanie nowych instrumentów finansowych. Główne oczekiwania wobec tego typu 

wsparcia (zwrotnego finansowania) skupiają się na uwzględnianiu specyfiki podmiotów 

ekonomii społecznej związanej głównie z: ich misyjną działalnością uwzględniającą cele 

społeczne, stosowaniu elastycznych propozycji w zakresie zabezpieczeo czy warunków 

kredytu. Dodatkowe oczekiwania związane są z systemem poręczeo i gwarancji, w których 

dużą rolę może odegrad sektor publiczny. Poszukiwani są także inwestorzy, dla których 

istotny jest zysk społeczny przedsięwzięd, a nie szybki zwrot z inwestycji finansowej. W tego 

typu inwestycjach należy liczyd się z: długim okresem zaangażowania środków oraz karencji 

w spłacie i niewielkim wpływem na przejęcie kontroli nad zarządzaniem, ze względu na 

partycypacyjny charakter funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej nierzadko 

narzucony prawnie, jak np. w przypadku spółdzielni socjalnych. 

Powstaje zatem pytanie, jak oceniad efektywnośd podmiotów ekonomii społecznej skoro ich 

działalnośd, obok celu ekonomicznego, ma tak mocno podkreślany wymiar społeczny? Otóż 

w przypadku oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej należałoby koncentrowad 

się na ich celach społecznych, a nie wyłącznie na wynikach finansowych, które są tu na 

drugim planie. 

Pomiar dotyczący efektywności społecznej, społecznego zwrotu z tych przedsięwzięd 

(społecznej wartości dodanej) dotyczy oceny jakościowej, a nie ilościowej tak jak w 

przypadku efektywności ekonomicznej. Wycena „wartości społecznej” powinna byd 

powiązana z określeniem: 1) korzyści odnoszących się do podejmowania działalności 

społecznej w perspektywie długookresowej (efekty działao społecznych i następujących 

zmian są widoczne w dłuższej perspektywie czasowej, zwłaszcza gdy dotyczą środowisk 

trudnych i zaniedbanych), 2) kosztów ponoszonych w sytuacji zaniechania podejmowania tej 

działalności. Wyceną tego typu powinny byd szczególnie zainteresowane samorządy lokalne 
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obarczane coraz większymi kosztami działao osłonowych skierowanych do grup 

wykluczonych społecznie. 

Tabela 3. Odmiennośd kryteriów efektywności finansowej i społecznej 

Kryteria efektywności finansowej  

 

Kryteria efektywności społecznej  

 

Beneficjentem jest organizacja lub jednostka Beneficjentem jest grupa społeczna, region, 

społeczeostwo 

Węższy zakres treściowy (oparty na 

sprawozdawczości i dokumentacji 

finansowej organizacji) 

Szerszy zakres treściowy (oparty na 

sprawozdawczości i dokumentacji oraz 

zgodności projektu z zasadami polityki 

ekonomicznej i społecznej kraju) 

 

Mniejsza ilośd kryteriów i czynników 

efektywności branych pod uwagę 

 

Większa ilośd kryteriów i czynników 

efektywności branych pod uwagę 

Wiodącym rezultatem jest efektywnośd 

finansowa - dominują czynniki  

ekonomiczno-finansowe 

 

Wiodącym rezultatem jest efektywnośd 

społeczna - dominują czynniki  

ekonomiczno-społeczne 

Wiodącymi wskaźnikami efektów są: 

- zyskownośd 

- płynnośd finansowa 

- stopa zwrotu 

- dźwignia finansowa itp. 

Dominują wskaźniki i efekty społeczne 

(dodatnie lub ujemne) oraz zasady, np.: 

- ochrona środowiska i ekologia 

- tworzenie nowych miejsc pracy 

- aktywizacja ludności (gospodarcza, 

kulturalna, edukacyjna itp.) 

- równośd szans, brak dyskryminacji 

- (re)witalizacja regionów itp. 
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Źródło: Płonka M., Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii 
społecznej, *w:+ Ekonomia społeczna, nr 2/2008 (3), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, s. 30 

 

Ocena efektywności przedsięwzięd społecznych, według Marii Płonki, powinna uwzględniad 

specyfikę podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych związaną z: 1) 

realizacją potrzeb społecznych i socjalnych beneficjentów, które należy opomiarowad i 

zoperacjonalizowad, m.in. poprzez zdefiniowanie „zysku społecznego” i „kosztu społecznego” 

mając przy tym na uwadze, że „okres zwrotu inwestycji społecznych” jest dłuższy niż 

inwestycji finansowych, 2) nierynkowością „oferty” sektora, 3) bliskością, swojskością 

„rynku” i znajomością jego problemów, co wynika z małej skali i często lokalnego zakresu 

działalności.41 

Jak widad polski model ekonomii społecznej jest wciąż w fazie kształtowania i dyskusji o 

źródłach jego finansowania, roli jaką ma do spełnienia (cele społeczne vs cele ekonomiczne). 

W działaniach wspierających rozwój i stymulujących aktywnośd podmiotów ekonomii 

społecznej należy mied na uwadze, nie stracid z horyzontu nowatorskich, alternatywnych 

rozwiązao jakie one proponują. Wartośd ekonomii społecznej to z jednej strony praktyczny 

sposób rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym, a z drugiej podejście 

do działalności ekonomicznej wykorzystywanej jako narzędzie aktywizujące w wymiarze 

jednostkowym, społeczności i organizacji. 

4. Cel badao 

Celem badania była diagnoza obszarów i interwencji stycznych administracji publicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem stanu współpracy Urzędu m. st. Warszawy i stołecznych 

organizacji pozarządowych. Przez pojęcie obszary i interwencje styczne na potrzeby badania, 

rozumiane są przecinające się działania sektora publicznego i pozarządowego oraz wspólne 

inicjatywy obu tych sektorów. Interwencje styczne obejmują takie inicjatywy, które 

jednocześnie wpisują się w cele statutowe organizacji pozarządowych oraz w zadania 

publiczne samorządu terytorialnego, powierzone jego kompetencji w ramach decentralizacji 

administracji publicznej paostwa. Kluczowym elementem jest jakośd i efektywnośd tej 

współpracy. 

W szczególności, istotne są w tym zakresie wspólne obszary współpracy, zasady i formy 

wpierania organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny oraz finansowania działao 
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organizacji należących do trzeciego sektora. Celem badao było zdiagnozowanie organizacji 

pozarządowych działających w Warszawie, tak by znany był ich potencjał, jako instytucji 

ekonomii społecznej. Badanie odnosiło się do stanu i informacji dotyczących 2010 roku.  

5. Metoda i technika badawcza 

Zgodnie z założeniami projektu, badanie zrealizowano przy użyciu metody ilościowej na 

próbie 50 organizacji pozarządowych z Warszawy. Baza, z której rekrutowano organizacje do 

badania zawierała dwie grupy organizacji: 50 organizacji, które w 2010 roku otrzymały od 

Urzędu m. st. Warszawy dotację nieprzekraczającą kwoty czterdziestu tysięcy złotych i 50 

organizacji, które w 2010 roku otrzymały od Urzędu m. st. Warszawy dotację przekraczającą 

kwotę osiemdziesięciu tysięcy złotych. Organizacje te wylosowano z bazy wszystkich 

organizacji, które w 2010 roku otrzymały dotację od Urzędu m. st. Warszawy, z pominięciem 

organizacji dobranych celowo w ramach badao sytuacji prawnej i możliwości stworzenia 

instrumentu finansowego, realizowanych przez  WYG International w ramach projektu 

TORO42. 

Ustalając wysokośd dotacji otrzymanych przez poszczególne organizacje w 2010 roku, brano  

pod uwagę dotacje przyznawane bezpośrednio przez Urząd m. st. Warszawy (za 

pośrednictwem Biur), z wyłączeniem dotacji przekazywanych organizacjom na poziomie 

dzielnic. 

Należy podkreślid, że rozmiar próby określonej w projekcie i uwzględnionej w badaniach nie 

zapewnił statystycznej istotności wyników oraz możliwości korelacji zmiennych. Dlatego też 

prezentowane w raporcie wyniki odnoszą się do liczb rzeczywistych, nie do wartości 

procentowych. Niemniej jednak sformułowane wnioski wskazują na istotne tendencje 

społeczno-prawne, jakim podlega trzeci sektor nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce, o czym 

świadczy zbieżnośd sformułowanych w raporcie wniosków, z wnioskami z badao 

realizowanych przez uznane instytucje badawcze, w tym Instytut Spraw Publicznych czy 

Stowarzyszenie Klon/Jawor. Zasadniczym tłem dla niniejszego badania są wyniki 

opublikowane w raporcie z badania kondycji  warszawskiego sektora pozarządowego: 

Warszawski sektor pozarządowy 2008, zrealizowanego przez Centrum Komunikacji 

Społecznej i Stowarzyszenie Klon/Jawor. 
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Badanie przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza ankiety. Zasadniczą zaletą tego 

narzędzia badawczego jest ujednolicanie wypowiedzi respondentów. Ponadto uzyskany 

materiał można łatwo opracowad, ponieważ grupowany jest już w trakcie badania43. 

Respondentami były osoby pełniące kluczowe funkcje w badanych organizacjach i 

zaangażowane w realizacje projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z 

dotacji urzędu m. st. Warszawy. Przed spotkaniem z badaczem, osoby te otrzymały 

niezbędne informacje na temat projektu TORO, jak również o celu i sposobie badania.  

6. Przebieg badao 

W związku z realizacją badania, podjęto próbę skontaktowania się ze wszystkimi stoma 

wylosowanymi organizacjami, przy czym dziewięd odmówiło udziału w badaniu, z czterema 

nie udało się skontaktowad z uwagi na nieaktualne dane teleadresowe zamieszczone na ich 

stornach internetowych, cztery organizacje nie były w stanie wytypowad kompetentnej 

osoby do badao z uwagi na braki czasowo-kadrowe. Co ciekawe, przedstawiciel jednej z 

organizacji twierdził, iż organizacja ta nie otrzymała w 2010 roku dotacji z Urzędu m. st. 

Warszawy, natomiast przedstawiciel innej przekonywał, że wziął już udział w badaniu 

WRZOS, chod mijało się to z prawdą. 

Zgodnie z założeniami badawczymi, zebrano łącznie pięddziesiąt kwestionariuszy ankiety, z 

czego dwadzieścia pięd pochodziło od organizacji, które otrzymały w 2010 roku dotację od 

Urzędu m. st. Warszawy niższą niż 40 tysięcy złotych, a pozostałych dwadzieścia pięd od 

organizacji, które otrzymały dotację przekraczająca 80 tysięcy złotych. Badanie zrealizowało 

czterech ankieterów w terminie 22 marca – 19 kwietnia 2011 roku. 

7. Wnioski z badao 

7.1. Podstawowe dane o badanych organizacjach pozarządowych 

Spośród badanych 50 organizacji, 29 stanowiły stowarzyszenia, 19 fundacje, 1 organizacja 

kościelna, działająca na podstawie art. 3 ust.3 pkt.1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz 1 uczniowski klub sportowy działający na podstawie 

ustawy o kulturze fizycznej i ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Liczebnośd stowarzyszeo i 

fundacji z uwzględnieniem kryterium wysokości dotacji od Urzędu m. st. Warszawy był w 

badanej grupie równomierny (dotacja do 40 tys. złotych: 15 stowarzyszeo i 9 fundacji, 

dotacja powyżej 80 tys. złotych: 14 stowarzyszeo i 10 fundacji). 
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Aż 22 spośród organizacji objętych badaniem posiadało status pożytku publicznego, 1 była w 

trakcie procedury rejestracyjnej, natomiast 27 badanych podmiotów nie legitymowało się 

statusem OPP. Najwięcej organizacji (9) uzyskało status OPP w pierwszym roku 

funkcjonowania przepisów dotyczących statusu, a więc w 2004 roku. W latach 2005 i 2006 

status pożytku publicznego uzyskały po trzy kolejne organizacje, w latach 2008 i 2009 po 

dwie, a w latach 2009 i 2010 po jednej.  

Jedynie 5 spośród badanych organizacji powstało przez 1990 rokiem. 17 z nich zostało 

zarejestrowanych w latach 90-tych XX wieku. Kolejnych 9 organizacji zarejestrowano w 

okresie prac nad ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 1999 – 2002. 

Pozostałe 19 organizacji powstało już po 2003 roku, z czego aż 10 w ostatnich 4 latach. 

Obrazuje to poniższy wykres. 

Dla porównania, jak wynika z Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008, około 

90% organizacji działających w Stolicy, podobnie jak w całej Polsce, powstała po 1989 roku. 

Połowa warszawskich organizacji powstała do kooca lat dziewięddziesiątych (w roku 1999), 

ten sam wskaźnik dla całej Polski wypada dwa lata później – w roku 200144. 

Wykres 1. Rok powstania organizacji 

 

Źródło: Badania WRZOS 

W grupie badanych organizacji 9 dysponowało w 2010 roku budżetem w wysokości do 100 

tys. złotych, budżet 12 kolejnych organizacji mieścił się w przedziale od 100 do 400 tys. 

złotych, po 6 podmiotów dysponowało budżetami w wysokości 400 – 600 tys. złotych i 600 
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tys. – 1 milion złotych. Aż 12 zadeklarowało, że ich budżet przekracza kwotę 1 miliona 

złotych. 4 organizacje nie dysponowały danymi dotyczącymi wysokości budżetu w 2010 roku, 

natomiast 1 odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości budżetu. 

Najwyższy zadeklarowany w badaniu budżet organizacji za 2010 roku wynosił 7 milionów 

złotych, a najniższy 8 tys. złotych. 

Warto zwrócid uwagę, że aż 10 organizacji, które otrzymały w 2010 roku od Urzędu m. st. 

Warszawy dotację przekraczającą 80 tys. złotych, dysponowało budżetem większym niż 1 

milion złotych. Z kolei wśród organizacji, które otrzymały w 2010 roku dotację do 40 tys. 

złotych, aż 16 dysponowało budżetem nieprzekraczającym kwoty 400 tys. złotych. Zależnośd 

tą obrazuje zamieszczony poniżej wykres. 

Wykres 2. Wysokośd budżetu organizacji w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Charakteryzując grupę badanych organizacji, warto jeszcze odnieśd się do kwestii 

zatrudnianego personelu. Aż 21 w ogóle nie zatrudniało w 2010 roku personelu. 2 

organizacje zatrudniały pracownika w połowie wymiaru czasu pracy, a 1 organizacja 

zatrudniała jednego pracownika. Kolejnych 17 organizacji zatrudniało pracowników, jednak 

personel nie liczył więcej niż 10 osób. Pozostałych 8 organizacji zatrudniało po kilkanaście 

osób, a tylko jedna organizacja zadeklarowała, że zatrudniała w minionym roku aż 56 osób. 

Badane organizacje zdecydowanie częściej powierzały zadania stałym współpracownikom 

lub korzystały ze wsparcia wolontariuszy. Aż 24 organizacje korzystały ze wsparcia 

maksymalnie do 8 osób, kolejnych 12 podmiotów zadeklarowało współpracę z 19 – 35 
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współpracownikami i wolontariuszami, a w odniesieniu do 13 organizacji liczba 

współpracowników i wolontariuszy przekroczyła 36 osób. Maksymalna zadeklarowana liczba 

wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadao organizacji w minionym roku wyniosła 

500 w odniesieniu do jednej organizacji i 100 w odniesieniu do dwóch kolejnych.  

Wykres 3. Liczba osób stale współpracujących z organizacją w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Warto w tym miejscu podkreślid, że chod w ciągu ostatnich lat odsetek organizacji w Polsce 

zatrudniających płatnych pracowników systematycznie się zwiększa, nie są to jednak zmiany 

zintensyfikowane. Wciąż tylko 28,6% organizacji deklaruje, że na stałe współpracuje z 

płatnymi pracownikami, zaś kolejne 14,3% współpracuje z nimi sporadycznie45. Niestety, 

dane te wskazują na utrwalenie modelu zatrudnienia w organizacji pozarządowej w Polsce46. 

Polskie organizacje pozarządowe tworzą nowe miejsca pracy zwykle w chwili rozpoczynania 

realizacji kolejnych projektów, a z nowo zatrudnianymi podpisywane są zwykle umowy 

cywilnoprawne lub terminowe umowy o pracę. Trzeci sektor wciąż nie jest traktowany, jako 

stabilny pracodawca, i chod ma potencjał, to nie ma finansowych możliwości zatrudnienia 

pożądanej liczby pracowników. W sektorze pozarządowym w Polsce znajduje zatrudnienie 

tylko około 120 tys. osób, co w przeliczeniu na pełne etaty, daje 65 tys. miejsc pracy47. Z kolei 

w takich krajach jak Holandia, Belgia czy Irlandia, odsetek osób zatrudnionych w trzecim 

sektorze przekracza 10% pracujących, a organizacje pozarządowe mają wysoki udział w 

produkcji PKB.  

7.2. Obszary działania badanych organizacji 
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W grupie badanych organizacji 12 wskazało, jako główny obszar działania „kulturę i sztukę, 

10 wskazało na sferę usług socjalnych i pomocy społecznej, 9 na obszar edukacji i 

wychowania, natomiast 7 na „sport, turystykę, rekreację i hobby”. Pozostałe obszary 

wskazywane, jako główne przez pojedyncze organizacje to ochrona zdrowia, prawo i prawa 

człowieka, aktywizacja osób starszych, rynek pracy i zatrudnienie oraz ochrona środowiska. 

Wykres 4. Główny obszar działalności organizacji 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Aktywnośd organizacji objętych badaniem w poszczególnych obszarach działania nie 

odzwierciedla stanu faktycznego, dlatego warto w tym miejscu po raz kolejny odnieśd się do 

Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008. Otóż podstawowa różnica między 

strukturą pól działao organizacji warszawskich a sektora w skali ogólnopolskiej, to znacznie 

mniejszy procent organizacji sportowych, turystycznych i hobbystycznych w Stolicy. O ile w 

całym sektorze stanowią one niemal 40% wszystkich, to w Warszawie jest ich niecałe 20%. 

Także organizacji działających w obszarach „usługi socjalne, pomoc społeczna oraz rozwój 

lokalny w wymiarze społecznym i materialnym” jest w stolicy mniej niż w całej Polsce. 

Z kolei na szczególną uwagę zasługuje zdecydowanie większy niż w całym sektorze, odsetek 

organizacji zajmujących się kulturą i sztuką – jest to obszar, który najwięcej organizacji 

warszawskich (19,4%) wskazuje, jako główne, najważniejsze pole aktywności. Trzeba przy 

tym pamiętad, iż organizacje pozarządowe często prowadzą rozbudowaną działalnośd i nie 

ograniczają się w niej do jednego obszaru. Jeśli zatem weźmie się pod uwagę wszystkie pola 

działalności, to najwięcej wskazao w warszawskim trzecim sektorze dotyczy sfery edukacji i 
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wychowania48. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach WRZOS, które ponadto wykazały, 

iż organizacje działające w obszarze „kultura i sztuka” częściej niż organizacje działając w 

innych obszarach, współpracują z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami 

partnerskimi (w badaniu przeważały podmioty mające zwykle trzech partnerów ze strony 

trzeciego sektora i dwóch reprezentujących sferę publiczną). Z kolei zdecydowanie rzadziej 

niż organizacje działające w innych obszarach, współpracowały z instytucjami publicznymi 

podmioty działające w obszarze „sport, turystyka, rekreacja i hobby” (jeden bądź żaden 

partner ze strony administracji publicznej). 

Wykres 5. Dodatkowe obszary działania organizacji w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Tabela 4. Dodatkowe obszary działania organizacji w 2010 r. ujęte na wykresie 7 w kategorii „inne” 

Dodatkowe obszary działania organizacji w 2010 r. 

    Liczba 

organizacji 

Procent 

Obszary 

działania 

organizacji 

Edukacja i wychowanie 35 28,93 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 14 11,57 

Usługi socjalne i pomoc społeczna 14 11,57 

Kultura i sztuka 12 9,92 
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Ochrona zdrowia 11 9,09 

Prawo, prawa człowieka 8 6,61 

Rynek pracy, zatrudnienie 7 5,79 

Religia 4 3,31 

Ochrona środowiska 3 2,48 

Sprawy pracownicze, zawodowe i 

branżowe 

3 2,48 

Popularyzacja nauki 1 0,83 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 0,83 

Psychologia 1 0,83 

Działania na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego 

1 0,83 

Rzecznictwo 1 0,83 

Działania na rzecz rodziny 1 0,83 

Wspieranie wolontariatu 1 0,83 

Wspieranie współpracy organizacji 

pozarządowych i administracji publicznej 

1 0,83 

Zdrowy styl życia 1 0,83 

Przeciwdziałanie dyskryminacji 1 0,83 

W sumie 121 100,00 

Źródło: Badania WRZOS 

7.3. Współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami 

„Społeczeostwo obywatelskie jest przestrzenią dobrowolnego współdziałania na rzecz 

wspólnych interesów celów i wartośd. Teoretycznie jego formy instytucjonalne są odrębne 

od paostw, rodziny i rynku, ale w praktyce granice między paostwem, społeczeostwem 

obywatelskim i rynkiem bywają bardzo złożone, zamazane i zmienne. Społeczeostwo 

obywatelskie obejmuje zazwyczaj wiele obszarów, podmiotów i form instytucjonalnych, o 

różnym stopniu sformalizowania, autonomii i siły”49. 
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Podstawową cechą społeczeostwa obywatelskiego jest dążenie jego członków do 

zaspokajania potrzeb wspólnoty. Obywatele świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu 

publicznym, mając poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Organizacje pozarządowe, 

które są aktywnymi podmiotami społeczeostwa obywatelskiego tworzą rozbudowane sieci 

współpracy i współdziałania, aby realizowad swoją misję, zaspokajając przy tym potrzeby 

społeczne. Taka strategia postępowania zapewnia bowiem stabilnośd długofalowego 

funkcjonowania. Relacje organizacji pozarządowych z innymi podmiotami nie ograniczają się 

jedynie do współpracy z administracją publiczną szczebla centralnego i samorządowego, ale 

także szeregu instytucji publicznych, w tym kulturalnych i oświatowych, innych organizacji 

pozarządowych – zarówno krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, a także 

środowiska naukowego, ekspertów i wreszcie sektora biznesu. Wzajemne relacje oparte na 

zaufaniu, strategiczne kontakty i doświadczenia, jakie przynosi współpraca składają się na 

zasoby i potencjał organizacji, co przekłada się na korzyści społeczności i beneficjentów na 

rzecz, których działają. Międzyorganizacyjne sieci, jakie tworzą organizacje wraz innymi 

instytucjami i partnerami strukturyzują przestrzeo relacji i usprawniają proces komunikacji50. 

Warto zatem przyjrzed się, jak sieci te prezentowały się w grupie badanych organizacji.  

Bez wątpienia jednym z istotnych aspektów aktywności organizacji pozarządowych jest ich 

współpraca z innymi organizacjami. W grupie badanych organizacji aż 32 określiło tę 

współpracę jako regularną, natomiast kolejnych 15 jako sporadyczną. Jedynie 3 organizacje 

nie współpracowały w minionym roku z innymi podmiotami należącymi do trzeciego sektora. 

Warto zwrócid uwagę na fakt, iż organizacje te z kolei w istotny sposób rozbudowały sied 

współdziałania z instytucjami publicznymi, co można uzasadnid biorąc pod uwagę profil ich 

działalności i obszar aktywności (prawa zwierząt, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

kultura i sztuka).  

Wykres 6. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w 2010 r. 

                                                                                                                                                                                     
w pracach wolontariackich, *w:+ A. Kościaoski, W. Misztal (red.): Społeczeostwo obywatelskie. Między ideą a 
praktyką, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008,s. 215 - 216 
50

 B. Lewenstein: Zasoby lokalne: zarys koncepcji, *w:+ P. Glioski, B. Lewenstein, A. Sicioski: Samoorganizacja  
społeczeostwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie,  Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004, s. 285 – 287 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82onek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota
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Źródło: Badania WRZOS 

W badanej grupie organizacji, 12 współpracowało w 2010 roku z 3 innymi organizacjami 

pozarządowymi, kolejnych 11 miało 4 partnerów w trzecim sektorze, 9 podmiotów 

współpracowało w minionym roku z 2 innymi organizacjami, 7 organizacji wskazało tylko 

jedną organizację partnerską, a 6 badanych podmiotów utrzymywało współpracę z 5 innymi 

organizacjami należącymi do trzeciego sektora.  

Wykres 7. Liczba partnerskich organizacji pozarządowych 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Chod z uwagi na wielkośd próby nie można mówid tu o zależnościach między zmiennymi, to 

jednak warto zauważyd, że wspomniane już 3 organizacje, które jako jedyne zadeklarowały, 
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iż w 2010 roku nie współpracowały z innymi organizacjami pozarządowymi, otrzymały od 

Urzędu m. st. Warszawy dotację przekraczająca kwotę 80 tys. złotych. Aż 5 organizacji 

partnerskich wskazało 5 organizacji, które otrzymało dotację przekraczająca kwotę 80 tys. 

złotych i tylko jedna, która otrzymała dotację kwoty do 40 tys. złotych. Obrazuje to poniższy 

wykres. 

Wykres 8. Liczba partnerskich organizacji pozarządowych a wysokośd dotacji 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Charakter współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi miał wyłącznie niefinansowy 

wymiar w odniesieniu do 28 podmiotów, kolejnych 15 wskazało, że współpraca z innymi 

podmiotami non profit miała zarówno niefinansowy, jak i finansowy charakter. Tylko 5 

badanych organizacji określiło współpracę z partnerami należącymi do trzeciego sektora, 

jako finansową. Współpraca z innymi organizacjami obywatelskimi była związana z profilem i 

obszarem działania organizacji, obejmowała zwykle wspólną realizację projektów 

(partnerstwo wewnątrzsektorowe), a ponadto pomoc merytoryczną, doradztwo, kolegialne 

występowanie do organów administracji publicznej w sprawach mających znaczenia dla 

funkcjonowania organizacji, a także wzajemne informowanie się o ogłaszanych konkursach, 

szkoleniach oraz zdarzeniach mogących mied wpływ na działania prowadzone przez te 

podmioty. Wśród wymienianych organizacji partnerskich przeważały organizacje działające 

w skali ogólnopolskiej, znacznie rzadziej lokalnie. Jedynie trzy badane podmioty wskazały, iż 

w minionym roku współpracowały z organizacjami zagranicznymi lub międzynarodowymi 

sieciami zrzeszającymi podmioty non-profit.  

Wykres 9. Charakter współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi 
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Źródło: Badania WRZOS 

O ile aż 47 badanych organizacji współpracowało w minionym roku z innymi organizacjami 

pozarządowymi, to tylko 27 podejmowało współpracę z instytucjami administracji publicznej 

szczebla centralnego. Do najczęściej wymienianych resortów należały: Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (po 7 wskazao). Rzadziej wskazywano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Skarbu Paostwa (po 2 wskazania). Pojedyncze wskazania 

dotyczyły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Zdrowia.  

Incydentalnie wymieniane były także takie podmioty jak Krajowe Centrum ds. AIDS, będące 

agendą Ministerstwa Zdrowia, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd ds. 

Repatriacji i Cudzoziemców, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Spośród organizacji, które w 2010 roku podejmowały współpracę z 

administracją centralną, aż 15 kooperowało tylko z jednym ministerstwem, kolejnych 7 z 

dwoma instytucjami, 1 z trzema, a tylko 3 badane podmioty z czterema, co obrazuje poniższy 

wykres.  

Wykres 10. Liczba instytucji administracji publicznej szczebla centralnego, z którymi współpracowała 

organizacja w 2010 r.  
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Źródło: Badania WRZOS 

W badanej grupie aż dwukrotnie częściej współpraca z instytucjami administracji publicznej 

szczebla centralnego miała finansowy, aniżeli niefinansowy charakter. Ponadto 7 organizacji 

wskazało, że podejmowana współpraca miała zarówno finansowy jak i niefinansowy wymiar, 

jednak w tym drugim obszarze kooperacja dotyczyła w przewarzającej części konsultacji  

w zakresie aplikowania o środki finansowe. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślid,  

że w badanej grupie były także i takie organizacje, które służyły resortom wiedzą ekspercką, 

były zapraszane do merytorycznego konsultowania powstających programów i dokumentów 

strategicznych dotyczących obszarów ich działania, a także prowadziły szkolenia dla 

pracowników tych instytucji. Zaprezentowane dane, dotyczące charakteru współpracy i 

liczby partnerskich instytucji, kreują jednak dośd wyraźny obraz administracji centralnej 

traktowanej przez organizacje pozarządowe, jako sponsora działao.  

Wykres 11. Charakter współpracy z instytucjami administracji publicznej szczebla centralnego w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

Z kolei, jeśli chodzi o współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 

to jedynie 14 organizacji odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące tej kwestii, ale 

tylko 7 z nich określiło tę kooperację jako regularną. Dla 9 organizacji współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim miała w 2010 roku wymiar wyłącznie finansowy, dla 4 niefinansowy, a 1 

organizacja wskazała na oba aspekty współpracy. Wypada wspomnied, że współpraca 

niefinansowa dotyczyła między innymi udziału w spotkaniach Samorządowego Forum 

Dialogu Obywatelskiego, wymiany informacji i opinii czy też prowadzenia wspólnych działao 

programowych i promocyjnych.  

Istotnym partnerem badanych organizacji były także działające w ich otoczeniu instytucje 

publiczne, takie jak przedszkola, szkoły, muzea, teatry, szpitale, ośrodki kultury, ośrodki 

sportu, ośrodki pomocy społecznej czy poradnie specjalistyczne. Aż 48 organizacji wskazało 

na kooperację z licznymi podmiotami z tej grupy, przy czym 41 z nich określiło ją jako 

regularną. Prowadzona współpraca dotyczyła projektów realizowanych z wymienianymi 

instytucjami zarówno w partnerstwach sformalizowanych, jak i nieformalnych. Aż 29 

organizacji określiło prowadzone wspólnie działania jako niefinansowe o charakterze 

merytorycznym, promocyjnym czy informacyjnym. Dotyczyły one bowiem nieodpłatnego 

prowadzenia szkoleo, prelekcji, wykładów i pokazów w zakresie obszarów działania i 

realizowanych aktualnie projektów, wymiany doświadczeo oraz użyczenia pomieszczeo. 

Spośród badanych organizacji 7 podejmowało z instytucjami użyteczności publicznej 

współpracę finansową, natomiast 11 zarówno finansową jak i niefinansową.  
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Wykres 12. Charakter współpracy z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły, biblioteki, muzea, ośrodki 

kultury, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki sportu w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Należy podkreślid, że instytucje publiczne, takie jak szkoły, muzea, ośrodki kultury stanowiły 

bardzo istotny elementem sieci kontaktów i współpracy tworzonych przez badane 

organizacje, o czym świadczy poniższy wykres prezentujący liczbę wskazao dla 

poszczególnych podmiotów. 

Wykres 13. Współpraca organizacji z innymi instytucjami publicznymi w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 
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Warto w tym miejscu odnieśd się do Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008. 

Otóż w świetle badao przeprowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej i 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, w 2008 roku organizacje pozarządowe najczęściej utrzymywały 

kontakty z instytucjami użyteczności publicznej, działającymi na terenie Warszawy, takimi jak 

szkoły, muzea czy szpitale. Z tymi podmiotami dominowały kontakty częste i regularne 

(31,3%) oraz sporadyczne (24,1%). Badanie to wykazało, że równie ważnymi partnerami są 

organizacje pozarządowe z terenu Warszawy – 28,5% organizacji kontaktowało się z nimi 

często, a 21,9% sporadycznie. Nieco słabsza była współpraca z organizacjami pozarządowymi 

spoza Warszawy (41,3%)51.  

Kolejnym, bardzo ważnym elementem sieci kontaktów badanych podmiotów były ośrodki 

akademickie oraz eksperci specjalizujący się w obszarach działania istotnych dla organizacji. 

Respondenci wskazywali, iż reprezentowane przez nich organizacje współpracowały w 

minionym roku z licznymi ośrodkami naukowo-badawczym z całej Polski. Wymieniane były 

między innymi Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej, Uniwersytet Gdaoski, Uniwersytet Wrocławski, Śląski, Szkoła Główna 

Handlowa, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika 

Gdaoska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyoskiego, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Teatralna w 

Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 

Pedagogium, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trzech respondentów 

reprezentujących badane organizacje operowało nazwiskami konkretnych eksportów, którzy 

swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali w minionym roku działania prowadzone przez 

podmioty objęte badaniem. Warto podkreślid, iż jedna spośród badanych organizacji, 

działająca w obszarze „kultura i sztuka”, wskazała na współpracę z ekspertami ze Stanów 

Zjednoczonych.  

Wypada podkreślid, iż na współpracę ze środowiskiem naukowym wskazało aż 33 spośród 

badanych podmiotów, przy czym 23 określiło kontakty jako regularne. W minionym roku 15 

badanych organizacji nie kontaktowało się z szeroko rozumianym środowiskiem eksperckim, 

co przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 14. Współpraca ze środowiskiem akademickim, naukowym bądź indywidualnymi ekspertami w 2010 

r. 

                                                           
51

 D. Stempniak, M. Gumkowska, K. Sołtan-Kościelecka: Warszawski sektor …, op. cit. 40 
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Źródło: Badania WRZOS 

Wśród organizacji, które współpracowały ze środowiskiem naukowym, aż 24 określiło ją jako 

niefinansową. Dotyczyła ona bowiem nieodpłatnych konsultacji eksperckich i porad w 

zakresie prowadzonych lub planowanych projektów i działao, a także organizowanych 

wspólnie przedsięwzięd, takich jak wystawy, festiwale, koncerty czy szkolenia. Co ważne, 

respondenci reprezentujący badane organizacje deklarowali, że prowadzona współpraca 

merytoryczna ma wymiar długofalowy, a korzyści z niej czerpią obie strony. Partnerskie 

uczelnie wyższe stanowią bowiem źródło pozyskiwania wolontariuszy i stażystów, z kolei 

studenci znajdują w organizacjach pozarządowych przestrzeo do realizacji swoich zamierzeo i 

możliwośd zdobywania doświadczenia koniecznego w przyszłej pracy zawodowej. Stanowi to 

istotą korzyśd dla partnerów.  

Tylko dwie spośród badanych organizacji wykazały, że współpraca ze środowiskiem 

eksperckim miała wymiar wyłącznie finansowy, a współpracujący z daną organizacją 

specjaliści (dietetycy, psychologowie) otrzymali za swoją pracę honoraria przewidziane w 

budżetach realizowanych projektów.  

Należy podkreślid, iż zakres współpracy ze środowiskiem eksperckim oraz jej intensyfikacja, 

wskazują na merytoryczne dopracowanie prowadzonych w trzecim sektorze projektów oraz 

na wysoką jakośd działao podejmowanych przez organizacje non-profit. 

Wykres 15. Charakter współpracy ze środowiskiem akademickim, naukowym bądź indywidualnymi 

ekspertami w 2010 r. 



Badanie obszarów działań i interwencji stycznych jednostek samorządu terytorialnego i 
instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych) 
 

 46 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Kolejnym istotnym ogniwem tworzącym sied współpracy organizacji pozarządowych w ich 

środowisku działania są partnerzy reprezentujący sektor biznesu. W badanej grupie 

organizacji, aż 22 podmioty określiły tę współpracę jako regularną, a kolejne 16 jako 

sporadyczną. Tylko 12 spośród badanych organizacji w minionym roku nie współpracowało z 

sektorem biznesowym. Wskazywani przez respondentów partnerzy biznesowi ich organizacji, 

reprezentowali różne branże, a współpraca miała charakter wyłącznie finansowy 

(sponsorowanie działao) w odniesieniu do 14 organizacji. Kolejnych 14 organizacji 

wskazywało na mieszany (finansowy i niefinansowy) wymiar kooperacji, a 10 na jej 

niefinansowy charakter. 

Wykres 16. Charakter współpracy z firmami prywatnymi w 2010 r. 

 



Badanie obszarów działań i interwencji stycznych jednostek samorządu terytorialnego i 
instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych) 
 

 47 

Źródło: Badania WRZOS 

Istotne znaczenie we współpracy badanych organizacji prowadzonej z firmami mają z 

pewnością przekazywane dary rzeczowe. Są one przeznaczone tak dla organizacji 

(komputery i inny sprzęt elektroniczny, wizytówki, papier firmowy, materiały biurowe, 

ochrona imprez), jak i dla bezpośrednich beneficjentów (kosmetyki, słodycze i zabawki dla 

dzieci, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze i materiały piśmiennicze).  

Co warte podkreślenia, w tej grupie badanych organizacji, które w 2010 roku 

współpracowały z sektorem biznesowym, aż 5 podmiotów określiło pomoc firm prywatnych 

jako merytoryczną (konsultacje architektoniczne i informatyczne dla organizacji, porady w 

zakresie dietetyki i aktywności fizycznej dla bezpośrednich beneficjentów), a 2 kolejne 

prowadziły szkolenia dla pracowników firm reprezentujących sektor biznesu. Podobnie, jak w 

odniesieniu do środowiska naukowego, również w tej sferze respondenci podkreślali 

znaczenie długofalowej współpracy oraz korzyści odnoszonych przez obie strony (firmy są 

reklamowane podczas wydarzeo projektowych, mają przestrzeo dla prowadzenia 

wolontariatu pracowniczego, a ich działania wpisują się w nurt społecznie odpowiedzialnego 

biznesu). 

W grupie badanych organizacji było 19 podmiotów, które w minionym roku współpracowały 

z instytucjami odpowiedzialnymi za obsługę programów unijnych. W grupie badanych 

podmiotów aż 31 nie wykazało współpracy w tej sferze.  

Wśród organizacji, które współpracowały z instytucjami odpowiedzialnymi za obsługę 

programów unijnych, odnotowano aż 14 wskazao odnoszących się do Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 3 wskazania dotyczyły Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe 

wskazania respondentów uwidocznione są na wykresie 18.  

Wykres 17. Instytucje odpowiedzialne za obsługę programów unijnych, a którymi współpracowała 

organizacja w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

Jak wynika z poniższego wykresu, spośród tych podmiotów, które odpowiedziały twierdząco 

na pytanie dotyczące tego obszaru współpracy, aż 15 określiło kooperację jako finansową, a 

jedynie 2 jako niefinansową, przy czym współpraca ta dotyczyła konsultacji merytorycznej 

wniosku przygotowywanego do aplikacji. Oznacza to jednoznacznie, iż instytucje 

odpowiedzialne za obsługę programów unijnych traktowane są wyłącznie jako dostarczyciele 

środków finansowych na prowadzone przez organizacje trzeciego sektora działania. 

Wykres 18. Charakter współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za obsługę programów unijnych w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 
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Ostatnim ogniwem sieci współpracy, z którym kontakty diagnozowano w badaniu była 

kooperacja organizacji pozarządowych z lokalna społecznością. Trzeba pamiętad, że proces 

organizowania społeczności lokalnej jest nastawiony na zmianę rzeczywistości społecznej. 

Bazuje on na potencjale i aktywności mieszkaoców oraz wykorzystaniu potencjału grup, 

instytucji i organizacji pozarządowych. Podstawowym zadaniem jego realizatorów, w tym 

także organizacji należących do trzeciego sektora, jest rozpoznanie sił i możliwości 

mieszkaoców, a następnie ich aktywizacja, ukierunkowana na twórcze kreowanie własnego 

życia i środowiska lokalnego. Pozawala to na traktowanie procesu organizowania 

społeczności lokalnej jako elementu w tworzeniu sieci współpracy i lokalnych struktur52. 

Jak wskazuje wykres 19, w grupie badanych podmiotów aż 44 wskazało na prowadzenie 

działao skierowanych do społeczności lokalnej w minionym roku, co wskazuje na mocne 

osadzenie diagnozowanych organizacji w środowisku lokalnym i co sprzyja budowaniu 

zasobów lokalnych. Współpraca w tym zakresie obejmowała realizowanie projektów 

bezpośrednio skierowanych do lokalnej społeczności (np. projekty edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży, projekty animacyjne dla seniorów, projekty ukierunkowane na przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie), ale także obejmowała organizowanie spotkao, warsztatów czy 

pikników integrujących mieszkaoców. 

Aż 22 organizacje kierowały prowadzone działania do mieszkaoców całego miasta, dla 

kolejnych 19 podmiotów adresatem organizowanych projektów byli mieszkaocy dzielnicy, w 

której działa organizacja, a 7 wskazało jako głównych beneficjentów mieszkaoców jeszcze 

mniejszych społeczności lokalnych – osiedli. Warto zaznaczyd, iż 1 organizacja kierowała 

swoje działania do członków parafii, a 1 za istotnego partnera i odbiorcę działao organizacji 

uznała wspólnotę mieszkaniową budynku, w którym organizacja ma siedzibę. 

Wykres 19. Współpraca z lokalną społecznością w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

7.4. Współpraca organizacji pozarządowych z Urzędem m. st. Warszawy 

7.4.1. Ogólny kontekst współpracy 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w badaniu wzięły udział organizacje, które w 2010 roku otrzymały 

dotacje od Urzędu m. st. Warszawy, to nie dziwi fakt, iż wszystkie badane podmioty 

odpowiedziały twierdząco na pytanie dotyczące współpracy z poszczególnymi biurami 

Urzędu w minionym roku. Warto jednak podkreślid, że aż 44 organizacje określiły tę 

współpracę jako regularną, a 6 jako sporadyczną.  

W 2010 roku badane organizacje najczęściej współpracowały z Biurem Polityki Społecznej 

(17 wskazao), Biurem Edukacji, Biurem Kultury (po 15 wskazao) i Centrum Komunikacji 

Społecznej (14 wskazao). Rzadziej współpracowano z Biurem Sportu i Rekreacji (8 wskazao) i 

Biurem Ochrony Środowiska (3 wskazania). Jedna organizacja wskazała także na Miejskiego 

Rzecznika Konsumentów, który wykonuje zadania w zakresie ochrony konsumentów poprzez 

zapewnienie im bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej oraz poprzez 

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów  i praw konsumentów.  

Aż 33 organizacje określiły współpracę z poszczególnymi biurami Urzędu m. st. Warszawy 

jako finansową, natomiast 17 wskazało na jej mieszany charakter (finansowy i niefinansowy), 

podkreślając znaczenie wzajemnego informowania się o działaniach, brania udziału w 

spotkaniach organizowanych w Urzędzie m. st. Warszawy czy opiniowania i konsultowania 

dokumentów, polityk publicznych i programów działania. 
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Aż 48 podmiotów zadeklarowało, że 2010 roku Urząd m. st. Warszawy wspierał działania 

badanej organizacji w prowadzeniu działalności statutowej. O ile można uzasadnid jedną 

odpowiedź „trudno powiedzied”, o tyle w kontekście otrzymanych przez wszystkie badane 

organizacje dotacji, trudno zrozumied odpowiedź negatywną. Byd może respondent, który 

zadeklarował, że jego organizacja nie udziela się w żadnej z komisji dialogu społecznego, 

uznał, iż wymaga większego zaangażowania ze strony samorządu aniżeli przekazanie 

środków pieniężnych na działania statutowe (dotacja w tym przypadku wyniosła blisko 30 

tys. złotych). 

Wykres 20. Wsparcie organizacji w prowadzeniu działalności statutowej w 2010 r. przez Urząd m. st. 

Warszawy 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Co ciekawe, wśród organizacji, które określiły wsparcie ze strony Urzędu m. st. Warszawy 

jako regularne, było 20 organizacji, które otrzymały dotację przekraczająca 80 tys. złotych, 

natomiast 14 podmiotów należało do grupy tych, które otrzymały dotację nieprzekraczającą 

40 tys. złotych. Jeśli jednak zsumowad odpowiedzi „tak, regularnie” oraz „tak sporadycznie” 

w obu grupach wynik jest taki sam – 24 wskazania, co obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 21. Wsparcie organizacji w prowadzeniu działalności statutowej w 2010 r. a wielkośd dotacji 
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Źródło: Badania WRZOS 

Udzielane przez Urząd m. st. Warszawy organizacjom pozarządowym wsparcie miało wedle 

deklaracji respondentów zasadniczo wymiar finansowy (49 wskazao), wsparcie lokalowe 

otrzymało tylko 5 wskazao, podobnie jak wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast 

wsparcie rzeczowe otrzymało tylko 3 wskazania. 

Respondenci proszeni o podzielenie się uwagami i opiniami dotyczącymi wsparcia 

otrzymanego od Urzędu m. st. Warszawy często podkreślali, że współpraca przebiega w 

sposób harmonijny, a urzędnicy odpowiedzialni są współpracę z trzecim sektorem są 

komunikatywni, sympatyczni, życzliwi i przychylni. Wśród opinii wyrażanych w toku badao, 

wiele dotyczyło niewystarczającego poziomu przekazywanych środków finansowych, które 

są niewspółmierne do potrzeb, nadmiernej biurokracji i przedłużających się terminów 

ogłaszania wyników konkursów i przekazywania środków oraz braku wsparcia lokalowego. 

Wśród uwag znalazło się też kilka bardzo krytycznych. Jedna osoba zarzuciła, iż kryteria 

oceny projektów w konkursach nie są jawne, inna z kolei stwierdziła wprost, że jej zdaniem 

konkursy są ustawiane. Dwóch respondentów podkreśliło, że urząd wciąż traktuje 

organizacje jak petentów, a nie jak partnerów.  

Badanie ujawniło, że respondenci nie znają prawa i wynikających z niego procedur 

przekazywania środków na realizację zadao publicznych. Biorąc pod uwagę odpowiedzi 

podawane przez respondentów trzeba stwierdzid, iż blisko połowa, bo aż 23 z nich, nie 

rozumiało znaczenia pojęcia „zlecanie zadao”. Skoro bowiem wszystkie badane organizacje 

otrzymały w 2010 roku dotację od Urzędu m. st. Warszawy, oznacza to, że co do zasady 

nastąpiło to w trybie zlecania zadania publicznego przewidzianego w ustawie o działalności 
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pożytku publicznego, o czym będzie mowa niżej. Tymczasem rozmówcy pytani o to, na czym 

polegało udzielone wsparcie, zamiast wskazywad przewidzianą w kwestionariuszu 

odpowiedź „zlecanie zadao”, nagminnie wybierali kategorię „inne”, podając, że wsparcie 

polegało na dofinansowaniu działalności statutowej lub przekazaniu środków na realizacje 

projektu – tak, jakby zlecenie zadania i przyznanie dotacji obywało się poza prawem lub 

niezależnie od niego.    

7.4.2. Współpraca finansowa – zlecanie zadao  

Głównym trybem zlecania zadao organizacjom pozarządowym, w myśl ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, są otwarte konkursy ofert na realizację zadao 

publicznych. Zlecanie zadao może mied formę wspierania – wówczas samorząd przekazuje 

częśd środków finansowych (np. 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli 

dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskad z innych źródeł pozostałą 

cześd. Wciąż bardzo nieliczne zadania są zlecane w trybie powierzenia – wówczas są one w 

pełni finansowane przez samorząd. 

Z uwagi na specyficzny ustrój Stolicy, zlecenia na zadania o charakterze okołomiejskim są 

przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy, natomiast zlecenia 

na zadania o charakterze dzielnicowym są przygotowywane i przeprowadzane przez wydziały 

dla poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy. Warto raz jeszcze podkreślid, iż 

przeprowadzone przez WRZOS badanie dotyczyło wyłącznie współpracy na poziomie 

okołomiejskim (a więc współpracy organizacji pozarządowych z poszczególnymi biurami 

Urzędu m. st. Warszawy). 

W grupie badanych organizacji jedynie 6 zadeklarowało, iż w 2010 roku Urząd m. st. 

Warszawy zlecił jej do wykonania zadanie publiczne w formie powierzenia, z czego 3 

wskazało, że miało to regularny charakter, a pozostałe 3, że miało to wymiar sporadyczny.  

Natomiast, jeśli chodzi o zlecanie zadao w formie wspierania, to 36 respondentów 

reprezentujących badane organizacje zadeklarowało, iż miało to w minionym roku regularny 

charakter, a kolejnych 13 osób odpowiedziało, że sporadyczny. 1 osoba odpowiedziała na 

pytanie dotyczące wspierania zadao „nie, w ogóle” i trzeba dodad, że osoba  

ta zadeklarowała, że reprezentowana przez nią organizacja realizowała w 2010 roku zadania 

w formie powierzenia.  

Wykres 22. Zlecanie zadao organizacjom pozarządowym przez Urząd m. st. Warszawy w 2010 r. w formie 

wspierania 
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Źródło: Badania WRZOS 

Zadania współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy, które badane organizacje 

realizowały w 2010 r. trwały przeciętnie 10 miesięcy. Najkrócej realizowany projekt trwał 

zaledwie 1 dzieo, natomiast 5 organizacji zadeklarowało, iż realizowane przez nie  

w minionym roku zadania stanowią element 3-letnich projektów finansowanych przez Urząd 

m. st. Warszawy. 

Tymczasem jak wynika z do Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008, 36% 

warszawskich organizacji korzystających ze środków publicznych, otrzymało je w trybie 

otwartego konkursu ofert, tylko 1,3% w trybie ustawy prawo zamówieo publicznych, zaś 

7,8% zostało dofinansowanych poza konkursem. W 2008 roku 13,1% organizacji realizowało 

w 2008 roku kontrakty ze środków publicznych, a więc otrzymało fundusze na pokrycie 

całości realizacji zadania (w ok. 3/4 przypadków był to jeden lub dwa kontrakty, chod 

zdarzało się też, że organizacje realizowały ich kilka lub kilkanaście). 9,6% organizacji 

realizowało w 2008 roku umowy kilkuletnie53. 

W tym miejscu wypada bliżej przyjrzed się badanym organizacjom pod kątem otrzymanych 

przez nie w 2010 roku dotacji od Urzędu m. st. Warszawy. W badanej grupie, 13 organizacji 

otrzymało od Urzędu m. st. Warszawy w 2010 roku dotację na realizację zadania 

nieprzekraczająca łącznie kwoty 20 tys. złotych, kolejnych 7 dofinansowano kwotą od 20 do 

30 tys. złotych. Po 10 organizacji otrzymało dotację mieszcząca się w przedziale od 30 do 120 
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tys. złotych54, od 120 do 280 tys. złotych oraz powyżej 280 tys. złotych. Najwyższa dotacja 

opiewała na kwotę 2 mln. złotych (dotacje w tej wysokości otrzymały dwie organizacje w 

badanej grupie), a najniższa na 4 tys. złotych. Rozkład wysokości dotacji w badanej grupie 

przedstawia przedstawiony niżej wykres.  

Wykres 23. Łączna kwota dotacji z Urzędu m. st. Warszawy w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Warto jeszcze zauważyd, że udział dotacji otrzymanej w 2010 roku od Urzędu  

m.st. Warszawy w ogólnym budżecie organizacji, wahał się od 1,21% aż do 100%,  

a przeciętnie stanowił on 31,4% budżetu organizacji w minionym roku. Należy zatem 

pamiętad, iż dotacja Urzędu m. st. Warszawy stanowi zazwyczaj jedno ze źródeł 

finansowania organizacji, między innymi obok dotacji przekazywanych przez urzędy dla 

poszczególnych dzielnic.  

Specyficzny ustrój Stolicy sprawia, że dla wielu działaczy warszawskich organizacji nie do 

kooca jasne jest czy otrzymane środki pochodzą od Urzędu m. st. Warszawy, czy też od 

urzędów poszczególnych dzielnic, a tym samym, z kim współpracują. Świadczą o tym 

poniższe dane. Otóż aż 11 respondentów odpowiadając na pytanie o wysokośd dotacji 

otrzymanej od Urzędu m. st. Warszawy w minionym roku, podało łączną kwotę dotacji 

otrzymanej od Urzędu m. st. Warszawy i dotacji otrzymanej lub otrzymanych od urzędów 

dzielnic (Organizacja mogła otrzymad zarówno jedną, jak i kilka dotacji od jednego urzędu 
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dzielnicy, jak też  kilka dotacji od różnych urzędów dzielnic, niezależnie od dotacji otrzymanej 

od Urzędu m. st. Warszawy). 38 respondentów zadeklarowało wysokośd dotacji zgodną z 

rzeczywistą, natomiast 1 organizacja odmówiła podania wysokości otrzymanej dotacji oraz 

wysokości budżetu, jakim dysponowała w minionym roku (z danych przekazanych przez 

Urząd m. st. Warszawy dla celów badania wynika, że dotacja ta wyniosła 438 tys. złotych). 

Wykres 24. Wysokośd dotacji: deklarowana a rzeczywista 

 

Źródło: Badania WRZOS 

7.4.3.Działalnośd gospodarcza organizacji pozarządowych w kontekście współpracy z 

Urzędem m. st. Warszawy 

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest 

zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnośd zawodowa, wykonywana 

w sposób zorganizowany i ciągły55. Podstawowym elementem tej definicji jest zarobkowy 

charakter działao podmiotu, który ją prowadzi. Przeciwieostwem takiej działalności jest 

działalnośd non-profit, czyli działalnośd niezarobkowa. Pomiędzy tymi dwoma typami 

działalności lokuje się działalnośd not for profit, w której zarobek nie łączy się z zyskiem dla 

przedsiębiorcy, ale stanowi zabezpieczenie kosztów jego działalności osiągania celów 

statutowych56.  
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Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty należące do trzeciego sektora jest 

tematem od lat będącym przedmiotem burzliwych dyskusji. W trakcie prac nad nowelizacją 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, postulowano nawet, aby 

organizacje pożytku publicznego nie mogły z mocy prawa działalności takiej prowadzid57. 

Ostatecznie jednak, propozycja ta nie została wdrożona, a w ustawie o działalności pożytku 

publicznego zmieniono jedynie zapis, iż organizacje pożytku publicznego „nie prowadzą 

działalności gospodarczej albo prowadzą działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych” na: „mogą prowadzid działalnośd gospodarczą wyłącznie jako dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku publicznego”58. Także w odniesieniu do fundacji 

rozważano ewentualnośd odrzucenia możliwości prowadzenia przez fundację działalności 

gospodarczej. Debata na ten temat toczyła się głównie w 2006 roku w związku z pracami nad 

rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o fundacjach. Projektodawcy proponowali 

wprowadzenie zakazu przekazywania środków majątkowych, jakie zostały uzyskane na 

osiągnięcie celów fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nakazu 

przeznaczania dochodów z działalności gospodarczej na osiąganie celów statutowych. 

Pojawiały się także głosy o zasadności całkowitego zakazania fundacjom prowadzenia 

działalności gospodarczej. Ostatecznie jednak, zdecydowano tylko o koniczności 

rachunkowego wyodrębnienia dwóch rodzajów działalności59. 

Trzeba pamiętad, że działalnośd pożytku publicznego prowadzona przez organizacje 

pozarządowe może mied formę działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego lub 

działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego. Działalnośd odpłatna to świadczenia 

organizacji, za które pobiera ona opłaty od odbiorców, a opłaty te nie mogą przewyższad 

kosztów tej działalności.  Ponadto działalnośd odpłatną stanowid może także sprzedaż 

towarów i usług wytwarzanych lub świadczonych przez osoby, które bezpośrednio korzystają 

z działalności pożytku publicznego (limit wynagrodzenia wynosi 3-krotnośd średniego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).  Istotą działalności odpłatnej pozostaje brak 

możliwości generowania zysku, a za przekroczenie tej zasady organizację czeka obowiązek 

zarejestrowania działalności gospodarczej60.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno stowarzyszenie jak i fundacja może 

prowadzid działalnośd gospodarczą, jeśli taką możliwośd przewidziano w jej statucie. Dla 
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fundacji możliwośd taką wprowadza art. 5 ust 5 ustawy o fundacjach, natomiast dla 

stowarzyszeo art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może prowadzid 

działalnośd gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia ma służyd realizacji celów statutowych i 

nie może byd przeznaczony do podziału między jego członków. Fundacja może prowadzid 

działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów61. 

Co istotne, z faktu służebności działalności gospodarczej wobec działalności statutowej nie 

wynika zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej organizacji z 

przedmiotem jej działalności statutowej. Oznacza to, że fundacja lub stowarzyszenie może 

prowadzid działalnośd gospodarczą również w tym samym zakresie, w jakim prowadzi 

działalnośd statutową. Nie może natomiast pokrywad się zakres prowadzonej przez fundację 

czy stowarzyszenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizację pozarządową nakłada na nią 

dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Organizacja prowadząca taką działalnośd nie może 

korzystad z pracy wolontariuszy, chod nie oznacza to, że organizacja nie może 

współpracowad z wolontariuszami przy prowadzeniu działalności statutowej. W związku z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, organizację obowiązuje bardziej rozbudowany 

wzór sprawozdania finansowego – bilansu, który zawiera więcej informacji i w związku z tym 

konieczne jest prowadzenie bardziej szczegółowej księgowości. Trzeba też pamięta o tym, iż 

organizacje prowadzące działalnośd gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i 

obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców – podlegają tym samym 

zasadom podatkowym, są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

podatku od towarów i usług62. 

Warto w tym miejscu odnieśd się do Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008. 

W świetle danych zebranych przez Centrum Komunikacji Społecznej i Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, statut, co drugiej warszawskiej organizacji dopuszcza prowadzenie działalności 

odpłatnej nie dla zysku. W całej Polsce organizacji, których statuty przewidują taką 

możliwośd jest o kilka punktów procentowych mniej. Natomiast większą różnicę między 

Warszawą a Polską widad przy porównaniu statutów organizacji pod względem prowadzenia 

działalności gospodarczej. W stolicy 43% NGO ma taką możliwośd, w skali ogólnopolskiej jest 

to tylko 28,8%. Rzecz jasna, nie wszystkie organizacje mające formalną możliwośd 
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prowadzenia działalności gospodarczej rzeczywiście ją wykorzystują. W Warszawie 

działalnośd odpłatną nie dla zysku prowadzi 24% organizacji (w całym sektorze 19%), zaś 

kolejne 4,2% twierdzi, że ją prowadziło, ale obecnie zaprzestało.  Jeśli chodzi o działalnośd 

gospodarczą, to z deklaracji stołecznych organizacji wynika, że 15% ją obecnie prowadzi, zaś 

kolejne 6% robiło to w przeszłości, ale obecnie zaprzestało63. 

Natomiast w grupie organizacji badanych przez WRZOS 29 zadeklarowało, że prowadzi 

działalnośd odpłatną, 21 na dotyczące tej kwestii pytanie odpowiedziało negatywnie. Z kolei 

tylko 9 respondentów reprezentujących badane podmioty zadeklarowało, że ich organizacja 

prowadziła w 2010 roku działalnośd gospodarczą, 3 kolejnych wybrało wariant odpowiedzi 

„nie, ale prowadziliśmy”. W badanej grupie 38 organizacji nigdy nie prowadziło działalności 

gospodarczej. Najczęściej wskazywanym rodzajem działalności gospodarczej była działalnośd 

szkoleniowa (8 wskazao), co jest w trzecim sektorze rozpowszechnioną formą działania. Dalej 

wymieniana była działalnośd usługowo-doradcza (4 wskazania) oraz organizacja i obsługa 

imprez, a także działalnośd produkcyjna. Pozostałe rodzaje prowadzonej działalności 

gospodarczej wymieniane były incydentalnie, co obrazuje poniższy wykres.  

Wykres 25. Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Organizacje, które zadeklarowały, iż prowadzą działalnośd gospodarczą zwykle miały w tym 

względzie dośd długi staż. Jedna z badanych organizacji prowadziła działalnośd gospodarczą 

od 1991 roku, 3 od 2004 roku. Najkrótszy staż w tym względzie wynosił 5 lat. 

Wykres 26. Rok rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację 
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Źródło: Badania WRZOS 

Bardzo ważnym elementem diagnozy niskiej aktywności organizacji pozarządowych w sferze 

ekonomicznej, są powody, dla których podmioty te nie decydują się na prowadzenie 

działalności gospodarczej. W badanej grupie aż 17 respondentów wskazało, że prowadzenie 

działalności gospodarczej nie jest zgodne z zakresem działalności organizacji, 5 wskazało, iż 

chod nie brano tego dotychczas pod uwagę, to warto możliwośd tę rozważyd. Tylko 1 

respondent zauważył, że reprezentowana przez niego organizacja nie ma wystarczających 

środków, aby rozpocząd i prowadzid działalnośd gospodarczą. Z jednej strony może to 

świadczyd o zdroworozsądkowym podejściu i stosowaniu maksymy „mierzyd siły na zamiary” 

z drugiej zaś, trzeba pamiętad, iż w świetle prawa do rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej nie jest konieczne określenie wartości środków majątkowych przeznaczonych 

na jej prowadzenie64. W przypadku fundacji wartośd funduszu założycielskiego nie może byd 

niższa niż 1000 zł, co nie stanowi zawrotnej sumy.  

Pośród innych przyczyn wymieniano zbyt dużą odpowiedzialnośd związaną z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, towarzyszącą temu biurokrację oraz trudnośd w oddzieleniu sfery 

pożytku publicznego od sfery ekonomicznej. Pojawiały się także opinie, iż prowadzenie 

działalności gospodarczej nie jest zgodne z misją organizacji pozarządowych, a wręcz, że 

stanowi dla niej zagrożenie. 

Niektórzy respondenci podkreślali, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest 

potrzebne ani reprezentowanej przez nich organizacji, ani całemu trzeciemu sektorowi. 

Trzeba dodad, iż jedna osoba zadeklarowała, że reprezentowana przez nią organizacja nie 
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prowadzi działalności gospodarczej wyłącznie dlatego, aby nie utracid statusu pożytku 

publicznego. Rzecz jasna, przekonanie to nie znajduje oparcia w prawie i jest całkowicie 

nieuzasadnione. Świadczy jedynie o nikłej znajomości prawa o organizacjach pozarządowych 

wśród przedstawicieli trzeciego sektora. Można nawet pokusid się o stwierdzenie, że 

wskazuje na brak elementarnej wiedzy w tym zakresie u osób, które powinny byd tym 

najbardziej zainteresowane. 

Wykres 27. Powody, dla których organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Spośród organizacji, których przedstawiciele zadeklarowali, iż reprezentowane przez nich 

organizacje prowadziły w 2010 roku działalnośd gospodarczą, tylko jeden ocenił, iż Urząd  

m.st. Warszawy wspierał działania tego podmiotu prowadzone w ramach działalności 

gospodarczej. Wsparcie to dotyczyło wydania publikacji, a organizacja, której to dotyczyło 

działała w obszarze „kultura i sztuka”. Pozostali respondenci, których macierzyste 

organizacje prowadziły działalnośd gospodarczą w minionym roku ocenili, że Urząd w ogóle 

nie wspierał prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. 

Reasumując trzeba zauważyd, że, mimo iż badanie realizowano w niewielkiej grupie 

organizacji pozarządowych, to w odniesieniu do działalności gospodarczej i jej ewentualnego 

wspierania przez samorząd nasuwają się dwa ważne spostrzeżenia. Otóż trudno wymagad, 

aby samorząd wspierał organizacje pozarządowe w sferze prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej. Wsparcie to mogłoby ewentualnie polegad na edukacji prawnej i zwiększaniu 
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świadomości w zakresie prowadzenia działalności ekonomicznej, ale nadal można mied 

wątpliwośd czy samorząd byłby adresatem takich zadao. Ponadto, z wypowiedzi 

respondentów można wysnud wniosek, iż organizacje należące do trzeciego sektora nie są 

żywotnio zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, przede wszystkim 

dlatego, że w ich opinii nie jest to zgodne z ich misją i mogłoby naruszyd osiągnięty status 

quo. 

 7.4.4. Problemy z finansowaniem działao organizacji pozarządowych 

W dyskusji na temat problemów dotyczących trzeciego sektora w Polsce od lat podkreśla się, 

że organizacje pozarządowe mają trudności z finansowaniem bieżącej działalności, a 

ponieważ działają projektowo zdarza się, że nie mają zapewnionej płynności finansowej. 

Ciągła pogoo za zapewnieniem środków na działalnośd stanowi też zagrożenie dla trzeciego 

sektora, bowiem może się okazad, iż w pewnym momencie to dostępne w danym momencie 

środki będą kształtowały kierunek działania organizacji, spychając misję i przyświecającą jej 

ideę na dalszy plan. 

Stan ten znajduje potwierdzenie w wynikach badao dotyczących trzeciego sektora. Co 

gorsza, pogłębia się rozwarstwienie sektora. Jak wynika z badao Stowarzyszenia Klon/Jawor, 

w 2007 roku mniej zamożne organizacje dysponowały środkami o zbliżonej wysokości jak w 

2005 roku, natomiast organizacje zamożniejsze operowały już znacznie większymi 65. 

W 2005 roku 5% najbogatszych organizacji dysponowało rocznymi przychodami 

przekraczającymi 700 tyś. zł, w 2007 roku było to już ponad 1,3 mln zł. Tymczasem, co piąta 

organizacja w Polsce ma przychód nieprzekraczający 1 tys. złotych. W 2007 roku 3 na 4 

organizacje twierdziły, że praktycznie nie posiadają rezerw finansowych oraz żadnego 

istotnego majątku. Kondycja finansowa organizacji sprawia, że przy zachowaniu ciągłości 

działao dostępne rezerwy finansowe starczyłyby średnio na około 8 

miesięcy,  jednak połowie organizacji posiadających rezerwy starczyłyby one na nie więcej 

niż 6 miesięcy66. 

Niemniej jednak, mimo że w wypowiedziach respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 

zrealizowanym przez WRZOS, znalazło się sporo krytycznych uwag dotyczących 

permanentnego niedoboru środków na działania oraz terminowości przekazywania środków 
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przez Urząd m. st. Warszawy, to tylko 13 badanych organizacji doświadczyło w minionym 

roku problemów z bieżącym finansowaniem działao współfinansowanych przez Urząd m. st. 

Warszawy, z czego 4 określiły je jako częste, a 9 jako sporadyczne. Warto dodad, że badanie 

nie wykazało, aby wysokośd otrzymanej od Urzędu m. st. Warszawy dotacji była tu zmienną 

zależą. 

Wykres 28. Problemy z bieżącym finansowaniem działao współfinansowanych przez Urząd m. st. Warszawy 

w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Wśród przyczyn problemów z bieżącym finansowaniem działao współfinansowanych przez 

Urząd m. st. Warszawy, respondenci wymieniali głównie opóźnienia w przekazywaniu 

środków przez inne instytucje i sponsorów strategicznych. Zwracali także uwagę, iż 

otrzymywane dotacje są niewystarczające w stosunku do skali działania, dlatego problem z 

finansowaniem bieżącej działalności stale towarzysze działaniom w trzecim sektorze. 

Respondenci zwracali także uwagę na specyfikę pracy projektowej – koniecznośd rozliczenia 

dotacji za rok poprzedni i oczekiwanie na kolejną, zwykle spóźnioną w stosunku do 

zakładanych terminów. Jeden z rozmówców użył wartego zapamiętania określenia, iż 

finansowanie działao w trzecim sektorze związane jest z „sezonowością grantową”, a to 

zawsze implikowad będzie trudności. 

Na pytanie czy organizacja korzystała z pożyczek lub kredytów na zabezpieczenie 

finansowania projektów współfinansowanych przez Urząd m. st. Warszawy pozytywnie 

odpowiedziało tylko 7 respondentów reprezentujących badane organizacje, przy czym miało 
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to sporadyczny charakter. Trzeba zaznaczyd, iż żaden z rozmówców nie wskazał odpowiedzi 

„tak, często”. 

Wykres 29. Korzystanie z pożyczek lub kredytów na zabezpieczenie finansowania projektów 

współfinansowanych przez Urząd m. st. Warszawy w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Warto w tym miejscu przyjrzed się, skąd badane organizacje czerpały środki na pokrycie 

wkładu własnego w realizowanych w minionym roku projektach oraz które z tych źródeł 

uważały za najistotniejsze. Respondenci reprezentujący badane organizacje, byli proszeni o 

wskazanie maksymalnie 5 źródeł finansowania (z wyłączeniem Urzędu m. st. Warszawy) oraz 

dokonanie oceny każdego z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najmniej istotne źródło, 

a 5 najważniejsze. 

W badanej grupie 29 organizacji pokrywało wkład własny w projektach realizowanych w 

minionym roku ze środków pochodzących od innych instytucji publicznych, przy czym aż dla 

15 z nich było to najistotniejsze źródło finansowania, a tylko dla 2 najmniej istotne. Jest to 

zbieżne z wnioskami Kondycji warszawskiego sektora pozarządowego 2008, z której wynika, 

iż organizacje warszawskie częściej niż organizacje w skali całego sektora w Polsce korzystają 

ze środków od innych instytucji publicznych – głownie administracji centralnej, ponieważ „są 

bliżej nich”67. Można dodad, iż w skali ogólnopolskiej środki od administracji samorządowej 

stanowią 57 % przychodów organizacji, natomiast środki pochodzące od administracji 

rządowej – 25 % przychodów. Ponadto, w ogólnej kwocie przychodów sektora lawinowo 
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rośnie udział środków publicznych (krajowych i zagranicznych) z 33% (w 2005 roku) do 56% 

(w 2007 roku). Dzieje się tak po części ze względu na dostęp do środków europejskich68. 

Wykres 30. Środki od innych instytucji publicznych, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Połowa badanych organizacji korzystała w minionym roku ze wsparcia sponsorów 

prywatnych i przeznaczała te środki na pokrycie wkładu własnego w realizowanych 

projektach, jednak tylko dla 5 podmiotów było to najistotniejsze źródło wsparcia. Dla 9 

kolejnych było przedostatnie pod względem znaczenia źródło wsparcia. 

Trzeba jednak pamiętad, iż sponsorzy prywatni – głownie firmy, przekazują organizacjom nie 

tylko środki pieniężne, ale także wartościowe dary rzeczowe, na co wskazywali respondenci 

pytani o współpracę z biznesem – 10 badanych organizacji wskazało, że współpraca z drugim 

sektorem ma dla ich organizacji wymiar wyłącznie niefinansowy, a kolejnych 14 podało, że 

zarówno finansowy jak i niefinansowy. W skali ogólnopolskiej darowizny od osób i firm 

stanowią 43 % przychodów. 

Wykres 31. Środki od sponsorów prywatnych, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

W ramach badania pytano także o udział środków pochodzących od innych polskich 

organizacji pozarządowych w pokrywaniu wkładu własnego w projektach realizowanych w 

minionym roku. To źródło wskazało tylko 10 spośród badanych organizacji, przy czym tylko 

dla 1 z nich było to najistotniejsze ze wskazanych. Potwierdza to tezę, iż polski sektor nie jest 

jeszcze na tyle zamożny, aby prowadzid działalnośd grantodawczą na szeroką skalę.  

Wykres 32. Środki od innych krajowych organizacji pozarządowych, jako źródło pokrycia wkładu własnego w 

projektach realizowanych przez organizację w 2010 r.  

Środki od sponsorów prywatnych jako żródło 

pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r.
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Źródło: Badania WRZOS 

Podobnie zresztą prezentował się udział środków stanowiących pokrycie wkładu własnego, a 

pochodzących od zagranicznych organizacji pozarządowych. Na źródło to wskazało tylko 7 

badanych podmiotów, przy czym nie uznały go za zbyt istotne (tylko jednak organizacja 

określiła go jako najważniejsze). 

Wykres 33. Środki od zagranicznych organizacji pozarządowych, jako źródło pokrycia wkładu własnego w 

projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

Dochody z działalności gospodarczej stanowiły źródło pokrycia wkładu własnego w 

realizowanych projektach tylko dla 9 organizacji, przy czym aż dla 5 z nich było to źródło 

najistotniejsze. Trzeba przy tym dodad, że wszystkie organizacje, które w badanej grupie 

zadeklarowały, iż w minionym roku prowadziły działalnośd gospodarczą, przeznaczały 

pochodzące z niej  dochody na pokrycie wkładu własnego w realizowanych projektach.  

Biorąc pod uwagę te wyniki można pokusid się o sformułowanie tezy, która zresztą znajduje 

potwierdzenie w badaniach i opiniach analityków, iż skutecznie prowadzona działalnośd 

gospodarcza może stanowid istotne i efektywne źródło wspierania działalności statutowej 

podmiotów należących do trzeciego sektora, a jej rzetelne rozliczanie (i odrębne od 

działalności nieprzynoszącej zysku), nie naraża organizacji na zarzut braku transparentności i 

działanie na szkodę wizerunku sektora. 

Wykres 34. Środki własne z działalności gospodarczej, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Aż 22 badane organizacje wskazały, że składki były źródłem pokrycia wkładu własnego w 

projektach realizowanych w 2010 roku. Warto przypomnied, że w badaniu wzięło udział 29 

stowarzyszeo. Tyle samo podmiotów (po 4 wskazania) uznało składki za najistotniejsze, jak i 

za najmniej istotne źródło finansowania i analizując wykres 35 można dojśd do wniosku, że 
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opinie na temat znaczenia tego źródła w przychodach badanych podmiotów rozłożyły się 

równomiernie. 

Trzeba przy tym dodad, iż w skali ogólnopolskiej zdecydowana większośd organizacji działa 

dzięki środkom z dotacji, darowizn, grantów bądź składek – same składki 

członkowskie stanowią aż 65% przychodów organizacji69. W samej Warszawie jednak mniej 

organizacji wykazuje przychody ze składek, co jest konsekwencją większego odsetka fundacji 

w Stolicy i wynika także z ułatwionej dostępności do innych źródeł finansowania70.  

Wykres 35. Środki własne pochodzące ze składek, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Podobnie, jak w odniesieniu do składek członkowskich, 22 organizacje wskazały, że wkład 

własny w projektach realizowanych w minionym roku pokrywały ze spadków, zapisów i 

darowizn, jednak aż 7 respondentów reprezentujących badane organizacje uznało to źródło 

za najważniejsze, a tylko 2 za najmniej istotne. Sprawia to, że w ogólnej ocenie istotności 

poszczególnych źródeł finansowania wkładu własnego w projektach realizowanych w 2010 

roku, środki te, chod korzystało z nich tyle samo organizacji, plasują się za składkami 

członkowskimi. 

Wykres 36. Środki własne pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn, jako źródło pokrycia wkładu 

własnego w projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

Opłaty od adresatów zadania, jako źródło finansowania wkładu własnego wskazało 29 

podmiotów, jednak jak wynika z poniższego wykresu, respondenci nie uznali, aby było to 

źródło wyjątkowo ważne. 

Wykres 37. Opłaty adresatów zadania, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach realizowanych 

przez organizację w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

Najmniej wskazao otrzymały w tej kategorii środki pochodzące z pożyczek i kredytów. 

Jedynie 5 organizacji w minionym roku zdecydowało się na pokrycie wkładu własnego z tych 

źródeł i w ogólnej ocenie nie można uznad ich za istotny element finasowania działao.  

Wykres 38. Pożyczki i kredyty, jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach realizowanych przez 

organizację w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 
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9 respondentów wskazało też na inne źródła finansowania wkładu własnego. Wśród nich 

wymieniali odpis 1% (4 wskazania), środki pochodzące z działalności odpłatnej (2 wskazania) 

oraz przekazywane przez ambasady (1 wskazanie) i inne instytucje zagraniczne (2 

wskazania). Wypada podkreślid, iż z roku na rok dochody z przekazania 1% stają się dla 

organizacji pozarządowych coraz ważniejszym źródłem finansowania, przy czym o ile w 2007 

roku korzystało z tego mechanizmu 13,2% organizacji w skali ogólnopolskiej, to w Stolicy już 

19,5,%71. Należy się spodziewad, że odsetek ten będzie się zwiększał, biorąc pod uwagę 

wzrost świadomości w tym zakresie – tak podatników, jak i organizacji pożytku publicznego, 

a także uproszczenie procedury przekazania 1% od 2007 roku. 

Koocząc ten wątek można dodad, że jeśli wymieniane w toku badao źródła finansowania 

wkładu własnego w projektach realizowanych w 2010 roku, uporządkowad pod względem 

liczby wskazad, to najwięcej otrzymały środki od innych instytucji publicznych (29 wskazao), 

środki od sponsorów prywatnych (25 wskazao), środki własne ze składek oraz środki 

pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn (po 22 wskazania), środki pochodzące od innych 

krajowych organizacji pozarządowych (10 wskazao), środki pochodzące z działalności 

gospodarczej i opłaty od adresatów zadania (po 9 wskazao), środki od zagranicznych 

organizacji pozarządowych (7 wskazao), pożyczki i kredyty (5 wskazao), środki z odpisu 1% (4 

wskazania), środki pochodzące z działalności odpłatnej (2 wskazania) oraz przekazywane 

przez instytucje zagraniczne (2 wskazania) i ambasady (1 wskazanie). Respondenci uznali 

jednocześnie, że najistotniejszym źródłem wśród wymienianych były środki pochodzące od 

instytucji publicznych, co potwierdza sygnalizowany przez ekspertów i diagnozowany w 

badaniach problem uzależnienia organizacji pozarządowych od środków publicznych. 

Jednocześnie wskazuje też na potrzebę prowadzenia działao mających na celu podnoszenie 

umiejętności fundraisingowych w trzecim sektorze. 

7.4.5. Udział organizacji pozarządowych w konsultowaniu programu współpracy na 2011 r. 

i innych dokumentów opracowywanych przez Urząd m. st. Warszawy 

Rzecz jasna, współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi nie 

ogranicza się wyłącznie do finansowania działao trzeciego sektora w formie zlecania im 

zadao publicznych. Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (czyli w przypadku m.st. 

Warszawy - Rada m.st. Warszawy) uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedniego, po 

przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem pozarządowym, roczny program współpracy z 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Ustawodawca dopuścił dodatkowo także możliwośd przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy. 

W Warszawie pierwszy program współpracy, który regulował zasady współpracy stołecznego 

samorządu z warszawskim trzecim sektorem został uchwalony w 2004 roku. Mimo iż 

obligatoryjne konsultacje w tym zakresie wprowadziła dopiero nowelizacja ustawy o 

działalności pożytku publicznego w 2010 roku, to już pierwszy program współpracy był  

szeroko konsultowany z podmiotami, których bezpośrednio dotyczył – zarówno 

organizacjami, jak i urzędnikami.  

Począwszy od 2004 roku, każdego roku wszyscy zainteresowani mogą zgłosid w określonym 

terminie swoje sugestie i propozycje do projektu dokumentu, który będzie obowiązywał w 

następnym roku. Informacja dotycząca konsultacji jest m.in. zamieszczana w portalu Urzędu 

m. st. Warszawy skierowanym do organizacji pozarządowych, jest ona także rozsyłana do 

komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz organizacji z 

bazy aktywności społecznej72. 

W grupie badanych organizacji znalazło się 27 podmiotów, które brały udział w 

konsultowaniu programu współpracy na 2011 rok. Chod biorąc pod uwagę fakt, iż wyniki te 

nie są reprezentatywne dla stołecznego sektora, to 23 odpowiedzi negatywne na to pytanie 

nie powinno martwid. Niepokoid jednak mogą odpowiedzi respondentów uzasadniające ten 

fakt. Otóż aż 12 osób stwierdziło, że reprezentowana przez nich organizacja nie brała udziału 

w konsultacjach, ponieważ nie została zaproszona lub powiadomiona o tym fakcie. Skoro 

informacje o prowadzonych konsultacjach i zaproszenie do udziału w konsultowaniu 

programu współpracy pojawiają się z odpowiednim wyprzedzeniem w portalu Urzędu, zatem 

biorąc pod uwagę, iż jedynie kilku respondentów zadeklarowało, iż odwiedzają go rzadko 

(kilka razy w roku lub raz w roku), należy przypuszczad, iż badani oczekiwali od Urzędu 

osobistego zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach. Pozostałe organizacje, które nie 

wzięły udziału w konsultacjach programu współpracy na 2011 roku uzasadniało to brakiem 

czasu lub kadry, która mogłaby wziąd udział w pracach związanych z tworzeniem programu. 

W grupie organizacji, które brały udział w konsultowaniu programu współpracy na 2011 rok, 

znalazły się 4, których przedstawiciele zadeklarowali, iż wszystkie postulaty ich organizacji 

zostały uwzględnione w toku prac. Kolejnych 14 odpowiedziało, że w programie 

inkorporowano tylko niektóre spośród zgłoszonych sugestii. Jedynie 2 respondentów 
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zadeklarowało, że postulaty wysuwane przez ich organizacje nie zostały wzięte pod uwagę.  

Prezentuje to poniższy wykres.   

Wykres 39. Uwzględnienie postulatów i sugestii zgłaszanych przez organizacje w toku konsultacji programu 

współpracy na 2011 r.  

 

Źródło: Badania WRZOS 

Badane organizacje oceniły przebieg konsultacji dotyczących programu współpracy na 2011 

rok pozytywnie. 12 respondentów wskazało odpowiedź „dobra, a 2 „bardzo dobra”. 

Kolejnych 13 oceniło ich przebieg przeciętnie. Tylko 1 osoba oceniła ten proces źle, a 3 

wybrały odpowiedź „trudno powiedzied”. Co ważne, żaden z respondentów nie wskazał 

dostępnej w kwestionariuszu odpowiedzi „bardzo zła”. 

Dowodzi to, iż zainteresowane udziałem w procesie konsultacji organizacje są aktywne i 

świadome możliwości jakie daje udział w konsultacjach, a ponadto zdają sobie sprawę ze 

specyfiki procesu decyzyjnego. Trzeba bowiem pamiętad, iż udział w procesie konsultacji – i 

nie dotyczy to wyłącznie organizacji pozarządowych – jest elementem demokracji 

uczestniczącej i partycypacji obywatelskiej, jednak ostatecznie to władza ponosi 

odpowiedzialnośd za podjęte decyzje i inkorporuje je do prowadzonej przez siebie polityki. 

Trudno zatem oczekiwad, iż zawsze wszystkie postulaty zostaną uwzględnione i uzależniad od 

tego ocenę przebiegu procesu konsultacyjnego. Najważniejsze jest bowiem, aby dialog 

między partnerami rzeczywiście toczył się, a konsultacje nie były fasadowe i nie ograniczały 

się do „podania informacji do wiadomości”. Pozornośd w tym zakresie prowadzi do 
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rezygnacji i braku wiary w możliwości jakie niosą konsultacje, ponieważ ogromny wysiłek nie 

przynosi jakiejkolwiek satysfakcji .73. 

Koocząc wątek dotyczący udziału badanych organizacji w konsultowaniu programu 

współpracy na 2011 rok, warto odnieśd się ponownie do  Kondycji warszawskiego sektora 

pozarządowego 2008. Otóż jak wynika z badania przeprowadzonego wówczas przez Centrum 

Komunikacji Społecznej i Stowarzyszenie Klon/Jawor, większośd organizacji pozarządowych, 

poinformowanych o istnieniu programu współpracy, twierdziło, że w opracowywaniu tego 

dokumentu uczestniczyło środowisko pozarządowe. Aż 35,1% podmiotów zwracało uwagę 

na szeroki zakres prowadzonych konsultacji. Podobny odsetek organizacji (34,6%) 

deklarowało jednak, że program współpracy był konsultowany wyłącznie z wybranymi 

organizacjami. W opinii niemal co 10 organizacji w tworzeniu tego dokumentu nie 

uczestniczyli przedstawiciele trzeciego sektora. Pozostałe organizacje (21,2%) nie potrafiły 

wyrazid swojego stanowiska w tej sprawie. Wśród organizacji, poinformowanych o istnieniu 

programu współpracy, niemal co trzecia oceniała wpływ organizacji na ostateczny kształt 

tego dokumentu jako bardzo duży lub duży. Ponad połowa organizacji wyraziła pogląd, iż 

zapisy tego dokumentu są w praktyce realizowane. Zdaniem 18,5% respondentów, w 

pewnych sytuacjach te zapisy są realizowane, a w pewnych nie. Nieliczne organizacje 

uważały wówczas, że zapisy programu w ogóle nie są realizowane (3,1%). Sporo organizacji 

(29,2%) nie miało zdania na ten temat, ponieważ nie znała treści programu74 Biorąc 

powyższe pod uwagę, można ocenid iż percepcja stołecznego programu współpracy jest 

pozytywna, a opinie organizacji pozarządowych na temat ich  udziału w procesie konsultacji 

oraz realizacji zapisów tego dokumentu są pochlebne. 

Jeszcze mniej organizacji, niż w odniesieniu do programu współpracy, brało udział w 

konsultacjach innych dokumentów i uchwał opracowywanych przez Urząd m. st. Warszawy. 

Na dotyczące tej kwestii pytanie pozytywnie odpowiedziało zaledwie 15 respondentów. 

Wśród wymienianych dokumentów znalazły się Strategia Społeczna Warszawy na lata 2009 – 

2020, Program Rodzina na lata 2009 – 2020, Projekt pilotażowy Warszawa Różnorodna oraz 

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Respondenci deklarowali ponadto, że 

reprezentowane przez nich organizacje brały udział w konsultacjach dotyczących tematyki, 

założeo i kryteriów konkursowych oraz w spotkaniach dotyczących określania warunków 

brzegowych polityki lokalowej miasta dla organizacji pozarządowych. 
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W grupie organizacji które nie brały udziału w konsultowaniu innych dokumentów i uchwał 

opracowywanych przez Urząd m. st. Warszawy, podobnie jak w odniesieniu do programu 

współpracy, przeważały odpowiedzi „nikt nas nie zapraszał”. Tylko jeden respondent 

stwierdził, ze konsultacje są nieefektywne i udział w nich nie ma sensu, natomiast 2 w ogóle 

nie wiedziało o tym, iż konsultacje społeczne dokumentów uchwalanych przez samorząd są 

możliwe. 

Spośród organizacji, które brały udział w konsultowaniu innych dokumentów, 3 

reprezentujących je rozmówców zadeklarowało, że wszystkie postulaty zgłaszane w toku 

konsultacji zostały uwzględnione, 11 odpowiedziało, że dotyczyło to tylko niektórych 

propozycji, 1 osoba stwierdziła, że postulaty jej organizacji nie zostały uwzględnione, 

natomiast dwóch respondentów nie pamiętało czy postulaty zostały uwzględnione czy 

odrzucone w toku prac. 7 respondentów oceniło przebieg procesu konsultacyjnego 

dotyczącego tych dokumentów dobrze lub bardzo dobrze, 4 przeciętnie, a tylko 1 osoba 

wybrała wariant odpowiedzi „źle”.  Podobnie jak w przypadku programu współpracy, żaden z 

rozmówców nie wskazał odpowiedzi „bardzo źle”.  

7.4.6. Udział organizacji pozarządowych w pracach grup roboczych i komisji powoływanych 

przez Urząd m. st. Warszawy 

Istotnym elementem współpracy międzysektorowej i procesu konsultacyjnego jest udział 

organizacji w pracach komisji, grup i zespołów konsultacyjnych powoływanych przez 

samorząd. W maju 2011 roku w Urzędzie m. st. Warszawy funkcjonowało 28 komisji dialogu 

społecznego, działających przy 11 biurach Urzędu75.  

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez 

zainteresowane organizacje pozarządowe oraz Urząd m. st. Warszawy. Ich charakter, 

polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i administracyjnego, powoduje, że 

są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązao w poszczególnych 

dziedzinach zadao publicznych należących do Stolicy. 

W szczególności do zadao komisji należy konsultowanie i współtworzenie dokumentów i 

projektów aktów prawnych wydawanych przez władze miasta  w zakresie działalności danej 

komisji; opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami 

publicznymi określonymi w programie współpracy; delegowanie przedstawicieli do udziału w 

komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji; współpraca z właściwą 
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merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu polepszenia i 

podwyższenia efektywności działao kierowanych do mieszkaoców Miasta; określanie potrzeb 

społecznych i sposobu ich zaspokajania; występowanie do organów miasta z wnioskami w 

zakresie swojej działalności; aktywna współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego (WRP)76, dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu 

Społecznego; wskazywanie i głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji do 

składu WRP. 

Katalog komisji nie jest zamknięty – utworzenie nowej komisji może zainicjowad co najmniej 

10 organizacji pozarządowych, występując z inicjatywą do dyrektora biura Urzędu m.st. 

Warszawy, które jest właściwe merytorycznie. Każda organizacja zainteresowana pracą w 

komisji może w każdej chwili do niej przystąpid lub zrezygnowad z udziału w jej dalszych 

pracach. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji 

oraz co najmniej jeden przedstawiciel biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym działa dana 

komisja. W niektórych głosowaniach, takich jak wybór przewodniczącego i prezydium komisji 

oraz przedstawicieli do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert, Urząd ma tylko jeden 

głos, bez względu na liczbę urzędników będącymi członkami komisji. Każda komisja wybiera 

na roczną kadencję swoje władze – przewodniczącego i prezydium oraz ustala tryb pracy, w 

tym sposób zwoływania posiedzeo i wyboru przewodniczącego77. 

W badanej grupie organizacji 28 zadeklarowało, iż w 2010 roku brało udział w pracach 

zespołów konsultacyjnych działających przy biurach Urzędu, z czego aż 22 określiło swoje 

zaangażowanie jako regularne. Przedstawiciele badanych organizacji brali udział w pracach 

następujących komisji: Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji (7 wskazao), Komisja 

Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności (3 wskazania), Komisja Dialogu ds. Równego 

Traktowania działająca przy Gabinecie Prezydent Miasta (2 wskazania), Komisja Dialogu 

Społecznego ds. Taoca (2 wskazania). Pojedyncze wskazania dotyczyły: Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, Komisji 

Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny, Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy, Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, Komisji 

Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Mieszkao Chronionych, Komisji Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej,  

Komisji Dialogu Społecznego ds. Teatru oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Muzyki. 
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12 respondentów, reprezentujących badane organizacje zadeklarowało, iż inicjatorem 

udziału w pracach w ramach poszczególnych komisji była ich organizacja pozarządowa, tylu 

samo jako inicjatora wskazało Urząd m. st. Warszawy. Kolejnych 2 wskazało, iż inicjatywa 

należała zarówno do organizacji, jak i do samorządu, 2 osoby zadeklarowały, że inicjatorem 

był inny podmiot (wskazywano na konkretne nazwiska przedstawicieli sektora, 

zaangażowanych w prace komisji dialogu społecznego). 

Wykres 40. Inicjatywa w zakresie udziału organizacji w pracach grup roboczych lub komisji powoływanych 

przez Urząd m. st. Warszawy w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

W grupie badanych organizacji, które brały udział w pracach konsultacyjnych w ramach 

komisji i zespołów, ich pracę oceniło przeciętnie 12 reprezentantów badanych podmiotów. 

Pozytywna ocenę wystawiło 13 osób („dobra” i „bardzo dobra”), a 3 respondentów wskazało 

odpowiedź „trudno powiedzied”. Co ważne, nikt spośród biorących udział w badaniu nie 

wskazał wariantu odpowiedzi „źle”, ani tym bardziej „bardzo źle”, co świadczy o pozytywnej 

percepcji przebiegu współpracy na tym polu. 

Wykres 41. Ocena przebiegu współpracy w grupach roboczych lub komisjach powoływanych przez Urząd m. 

st. Warszawy w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

7.4.7. Inne formy współpracy pozafinansowej – udział w projektach partnerskich, patronat 

honorowy Urzędu m. st. Warszawy 

Jedynie 6 spośród badanych organizacji prowadziło w 2010 roku projekty partnerskie z 

Urzędem m. st. Warszawy (Urząd był między innymi współorganizatorem konferencji czy 

spotkao dla beneficjentów). Respondenci z 2 organizacji określili współpracę w tym zakresie 

jako regularną, natomiast 4 jako sporadyczną. W odniesieniu do 4 projektów partnerskich, 

inicjatorem współpracy była badana organizacja pozarządowa, natomiast w 2 przypadkach 

inicjatywa należała do stołecznego samorządu. Trzeba podkreślid, że ta forma współpracy 

została wysoko doceniona przez organizacje, które brały udział w partnerstwach, bowiem 3 

respondentów oceniło współpracę ich organizacji z Urzędem m.st. Warszawy w tym zakresie 

dobrze, a 3 bardzo dobrze.  

Spośród badanych organizacji 8 zadeklarowało, iż Urząd m. st. Warszawy sprawował w 2010 

roku honorowy patronat nad projektem lub projektami realizowanymi przez organizację 

(m.in. zawody sportowe, imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym). 

Wykres 42. Honorowy patronat Urzędu m. st. Warszawy nad projektem/projektami realizowanymi przez 

organizację w 2010 r. 
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Źródło: Badania WRZOS 

7.4.8. Komunikacja między Urzędem m. st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi 

Strategicznym elementem współpracy międzysektorowej jest komunikacja między 

partnerami i skuteczna wymiana informacji. Narzędziem komunikacji Urzędu m. st. 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi jest portal skierowany do podmiotów trzeciego 

sektora78. Stołeczne organizacje pozarządowe mogą w nim znaleźd między innymi informacje 

o ogłoszonych otwartych konkursach ofert, małych grantach i wynajmie lokali należących do 

miasta. W portalu są także informacje dotyczące funkcjonowania Warszawskiej Rady 

Pożytku, zaproszenia do udziału w konsultacjach i posiedzeniach komisji. Ponadto w portalu 

zamieszczone są przydatne informacje mające ułatwid zakładanie i prowadzenie organizacji, 

a także dane dotyczące trzeciego sektora w Stolicy oraz wyniki badao i analiz. Organizacje 

mające wątpliwości dotyczące współpracy Urzędu m. st. Warszawy z trzecim sektorem mogą 

skierowad do obsługujących portal ekspertów pytanie lub skorzystad z zakładki FAQ.  

Wszyscy respondenci reprezentujący badane organizacje słyszeli o portalu Urzędu m. st. 

Warszawy poświęconemu trzeciemu sektorowi. 30 respondentów odwiedzało portal 

osobiście, a kolejnych 19 odpowiedziało, że robili to ich współpracownicy. Tylko jedna osoba 

odpowiedziała na to pytanie negatywnie.  

Tylko 7 badanych zadeklarowało, że odwiedza stronę poświęconą stołecznym organizacjom 

pozarządowym kilka razy dziennie lub raz dziennie. Kilka razy w tygodniu robi to 6 badanych,  

a kolejnych 9 osób zadeklarowało, że odwiedza portal raz w tygodniu. Odpowiedź „2 – 3 razy 
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w miesiącu” wybrało aż 19 respondentów, a odpowiedź „raz w miesiącu” kolejnych 4 

badanych. Także 4 badanych wybrało odpowiedź „kilka razy w roku”. Częstotliwośd ta nie 

jest zbyt wysoka, zważywszy na fakt, iż portal jest głównym narzędziem komunikacji Urzędu 

m. st. Warszawy ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi. 

Aby proces komunikacji we współpracy międzysektorowej był skuteczny, konieczna jest 

wzajemna wymiana informacji. 25 respondentów zadeklarowało, że organizacja informowała 

Urząd m. st. Warszawy o aktualnych planach i działaniach bardzo często, a kolejnych 16 

respondentów odpowiedziało, że reprezentowana przez nich organizacja robiła to 

sporadycznie. Kolejnych 8 rozmówców odpowiedziało, że ich organizacja nie informuje 

Urzędu o swoich działaniach. Jest to o tyle zastanawiające, iż organizacje korzystające z 

dotacji musza je rozliczyd, a wiec kontakt ten jest koniczny. Byd może jednak rozmówcy nie 

uznali tego faktu za element informowania o działaniach. Tylko jeden respondent nie 

pamiętał, czy reprezentowana przez niego organizacja przekazywała do Urzędu informacje o 

aktualnych planach i działaniach.  

Wykres 43. Informowanie Urzędu m. st. Warszawy o aktualnych planach i działaniach organizacji 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Warto też zwrócid uwagę, jakiego typu informacje badane organizacje przekazywały 

Urzędowi. Otóż dotyczyły one głównie bieżącej działalności tych podmiotów (29 wskazao), 

obligatoryjnych sprawozdao z działalności (26 wskazao), wspólnie realizowanych projektów 

(21 wskazao) i planów działania na kolejny rok (11 wskazao). 
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Jak wynika z poniższego wykresu, respondenci pozytywnie ocenili komunikację pomiędzy 

reprezentowaną przez nich organizacją a Urzędem m. st. Warszawy – aż 25 osób określiło ją 

jako dobrą, a kolejnych 12 osób jako bardzo dobrą. Za przeciętną uznało ją 11 

respondentów, a tylko 1 ocenił ją negatywnie. Trzeba podkreślid, iż odpowiadając na to 

pytanie, żaden z rozmówców nie wybrał odpowiedzi „bardzo zła”. Z pewnością taki wynik 

może cieszyd urzędników samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z organizacjami 

pozarządowymi i ich reprezentantami, gdyż świadczy to o dobrej organizacji pracy i 

sprawności w zakresie komunikacji. 

 Wykres 44. Ocena wzajemnej komunikacji pomiędzy organizacją a Urzędem m. st. Warszawy 

 

Źródło: Badania WRZOS 

7.4.9. Przestrzeganie zasad współpracy 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, współpraca administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi ma odbywad się zgodnie z zasadą pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Na etapie 

prac nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dośd precyzyjnie 

określono zakres i znaczenie tych zasad, a ich przestrzeganie jest warunkiem harmonijnej i 

współpracy. Warto przypomnied, jak projektodawca rozumiał te zasady79. 
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Zasada pomocniczości, wpisana w preambułę Konstytucji RP stanowi fundament 

społeczeostwa obywatelskiego, czyli społeczeostwa, którego członkowie dążą do 

zaspokajania potrzeb wspólnoty. Jednocześnie, jest to jedna z podstawowych zasad 

organizacji Rzeczpospolitej Polskiej: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, 

jako prawa podstawowe dla paostwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 

współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 

uprawnienia obywateli i wspólnot”80. Zasada ta wywodzi się z katolickiej nauki społecznej i 

została sformułowana przez Piusa XI w encyklice Quadragessimo Anno w 1931 roku. Zgodnie 

z  jej oryginalnym brzmieniem: „Co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może 

zdziaład, tego nie wolno wydzierad na rzecz społeczeostwa; podobnie niesprawiedliwością, 

szkodą społeczną i zakłócenie ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom 

tych zadao, które mogą spełniad, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. 

Każda akcja społeczna z uwagi na swój cel i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna 

pomagad członkom organizmu społecznego, a nie niszczyd ich i wchłaniad.81” 

Zgodnie z tą definicją, społeczności wyższego rzędu nie powinny odbierad jednostkom ani 

mniejszym społecznościom zadao, które mogą zostad samodzielne zrealizowane na niższym 

poziomie działania. Trzeba przy tym pamiętad, iż zasada pomocniczości nakłada na 

społeczności wyższego rzędu obowiązek udzielenia wsparcia, gdy problemy przerastają 

kompetencje i możliwości mniejszych wspólnot82. 

Zgodnie z zasadą suwerenności stron, organy administracji publicznej respektują odrębnośd i 

suwerennośd zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadao publicznych i w 

takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalnośd oraz 

umożliwiają realizację zadao publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie. 

Aby mówid o spełnieniu kryterium partnerstwa, organizacje pozarządowe na zasadach i w 

formach określonych w ustawie oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych, powinny 

uczestniczyd w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi 

przedmiot realizacji zadao publicznych przez właściwy organ administracji publicznej. 
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Z kolei zasada efektywności polega na tym, iż organy administracji publicznej przy zlecaniu 

organizacjom pozarządowym zadao publicznych do realizacji, dokonują wyboru 

najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad 

uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi określone w ustawie o finansach 

publicznych83. 

Co ciekawe, zasada uczciwej konkurencji nie została wprost zdefiniowana w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z kolei Prawo o zamówieniach 

publicznych84 mówi tylko, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 

zamówienie. Czyny nieuczciwej konkurencji mogą występowad na gruncie prawa zamówieo 

publicznych po stronie zamawiającego wtedy, kiedy np. zamawiający określa przedmiot 

zamówienia w sposób wskazujący potencjalnego wykonawcę. Czynem nieuczciwej 

konkurencji może byd także narzucanie uciążliwych warunków umów85.  

Wreszcie, aby spełniona była zasada jawności, organy administracji publicznej muszą 

udostępniad współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, 

celach i środkach przeznaczonych na realizację zadao publicznych, w których możliwa jest 

współpraca z tymi organizacjami, oraz o kosztach realizacji zadao publicznych już 

prowadzonej w tym zakresie przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organy 

administracji publicznej wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby 

możliwe było och porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadao przez inne instytucje 

i osoby86.  

W opinii 33 respondentów reprezentujących badane organizacje,  zasada pomocniczości jest 

respektowana w zakresie prowadzonej współpracy. Zdaniem aż 12 tak nie jest. Odpowiedzi 

„trudno powiedzied” udzieliło 5 respondentów. Taki wynik nie jest zadowalający, szczególnie 

biorąc pod uwagę fakt, iż zasada pomocniczości stanowi warunek konieczny 

urzeczywistniania idei społeczeostwa obywatelskiego. Warto w tym miejscu odnieśd się do 

wspomnianych we Wprowadzeniu do niniejszego raportu wyników badao zrealizowanych 

przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

związku z prowadzonym monitoringiem ustawy o działalności pożytku publicznego87. 
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Wyniki tego przedsięwzięcia przyniosły bowiem wiedzę na temat postrzegania współpracy 

międzysektorowej, tak przez przedstawicieli trzeciego sektora, jak i administracji publicznej. 

W toku wspomnianych badao o charakterze action research, uczestnicy dyskusji z wyraźną 

trudnością oddzielali pojęcia pomocniczości, suwerenności stron oraz partnerstwa, co 

wskazuje na to, iż zapisanie ich w ustawie jest zabiegiem dośd sztucznym.  

Wykres 45. Przestrzeganie zasady pomocniczości we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Zdecydowanie bardziej pozytywnie respondenci ocenili przestrzeganie zasady suwerenności 

stron. W odniesieniu do respektowania tej zasady we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi padło aż 44 pozytywnych odpowiedzi, jedynie 3 negatywne i 3 

odpowiedzi „trudno powiedzied”. W toku wspomnianych badao, dotyczących monitoringu 

ustawy o działalności pożytku publicznego, respondenci ze strony trzeciego sektora kładli 

nacisk na następujące aspekty wzajemnych relacji: równośd (rozumiana jako traktowanie 

organizacji pozarządowych w procesie ustalania celów działania na równi z innymi 

organizacjami i jednostkami administracji), odrębnośd (uznanie, że organizacje pozarządowe 

maja prawo do określania swych celów, podejmowania autonomicznych działao i budowaniu 

organizacji zgodnie z własnymi zasadami), udział w procesie stanowienia lokalnego prawa 

                                                                                                                                                                                     
projektu badawczego „Monitoring ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” przygotowany dla 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005 
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(możliwośd konsultowania przygotowywanych aktów prawa miejscowego), partnerstwo 

(suwerennośd wynika z założenia, iż relacje międzysektorowe mają byd partnerskie)88. 

W toku badao Instytutu Spraw Publicznych respondenci dośd trafnie odczytali intencje 

ustawodawcy w odniesieniu do interpretowania zasady suwerenności stron, co może 

wskazywad na jej pozytywną percepcję w trzecim sektorze i uzasadniad opinie respondentów 

badania przeprowadzonego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. 

Wykres 46. Przestrzeganie zasady suwerenności stron we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Podobnie opinie, jak w odniesieniu do zasady pomocniczości, respondenci wyrazili w 

stosunku do urzeczywistniania zasady partnerstwa w stosunkach Urzędu m. st. Warszawy i 

organizacji pozarządowych, co przedstawia wykres 47. Aż 8 respondentów uznało, że zasada 

partnerstwa nie jest w tych relacjach przestrzegana, a aż 9 nie miło opinii w tej kwestii. 

Warto dodad, iż w toku badao Instytutu Spraw Publicznych przedstawiciele administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych byli zgodni i podkreślali znaczenie takich aspektów tej 

zasady, jak wspólna realizacja zadao, wzajemne informowanie, tworzenie wspólnych 

zespołów konsultacyjnych, wzajemny szacunek i tolerancja89. Biorąc pod uwagę, fakt, iż 

zasada ta jest poprawnie interpretowana przez przedstawicieli trzeciego sektora jak i 
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 G. Makowski: Interpretacja… op. cit., s. 119 – 122 
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urzędników, to jedynie 33 pozytywne wskazania w badaniach przeprowadzonych przez 

Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych uznad trzeba za niepokojący rezultat. 

Wykres 47. Przestrzeganie zasady partnerstwa we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Niestety równie niekorzystnie respondenci wyrażali się w kwestii poszanowania zasady 

efektywności we współpracy urzędu m. st. Warszawy z organizacjami trzeciego sektora. W 

tej kategorii aż 13 przedstawicieli badanych organizacji udzieliło odpowiedzi negatywnej, a 

kolejnych 8 nie miało opinii na ten temat. Jest to tym bardziej niepokojące, iż zasada 

efektywności jest precyzyjnie opisana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie i nie nastręcza trudności w interpretacji. W badaniach ISP, rozmówcy 

podkreślali, iż efektywnośd to profesjonalizm, zachowanie najwyższych standardów działania 

i odpowiedni stosunek kosztów, do jakości zrealizowanego zadania90. 

Wykres 48. Przestrzeganie zasady efektywności we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi 
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Źródło: Badania WRZOS 

Pytani o przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji respondenci dośd często mieli trudnośd 

z określeniem swojego stanowiska odnośnie jej urzeczywistnienia w stosunkach 

międzysektorowych w stolicy. Aż 11 rozmówców na pytanie „czy współpraca organizacji 

pozarządowych z Urzędem m. st. Warszawy odbywa się z poszanowaniem zasady uczciwej 

konkurencji” udzieliło bowiem odpowiedzi „trudno powiedzied”. Natomiast negatywnie 

odpowiedziało na to pytanie 8 respondentów. Chod zasada ta nie jest uzasadniona w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to na poziomie definicyjnym nie 

wzbudza ona większych problemów. Dla porównania, uczestnikom badao ISP uczciwa 

konkurencja kojarzyła się z grą wolnorynkową, czyli równością uczestników konkursów 

wobec zasad obowiązujących przy zlecaniu zadao, dostępem do informacji o zleconych 

zadaniach i wynikach konkursów, jednoznacznymi i jasnymi kryteriami oceny podmiotów 

starających się o realizacje określonych zadao91. Biorąc pod uwagę percepcję tej zasady w 

trzecim sektorze, a także jej niebagatelne znacznie dla harmonijnej współpracy, uzyskanie 31 

pozytywnych odpowiedzi w badaniach WRZOS w odniesieniu do tej zasady to zdecydowanie 

zbyt mało, aby uznad ten wynik za satysfakcjonujący. 

Wykres 49. Przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 
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Źródło: Badania WRZOS 

Wreszcie ostatnia z zasad – zasada jawności – podobnie jak zasada efektywności i uczciwej 

konkurencji dośd powszechnie rozumiana zgodnie z intencją ustawodawcy i uznawana za 

bardzo ważną we wzajemnych relacjach. Istotnym elementem jawności jest informowanie 

organizacji o kryteriach oceny w konkursach, na co szczególnie zwracali uwagę respondenci 

w toku badao WRZOS. 36 rozmówców oceniło, że współpraca Urzędu m. st. Warszawy z 

trzecim sektorem odbywa się z poszanowaniem tej zasady, 10 uznało, że tak nie jest, a 4 

udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzied”, co przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 50. Przestrzeganie zasady jawności we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi 

 

Źródło: Badania WRZOS 
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Podsumowując wypada zaznaczyd, że główne odium spadło na zasadę pomocniczości (33 

odpowiedzi pozytywne i 12 negatywnych) oraz efektywności (29 odpowiedzi pozytywnych i 

13 negatywnych), z kolei najkorzystniej w badaniach oceniono uwzględnianie we współpracy 

międzysektorowej zasady suwerenności stron (44 odpowiedzi pozytywne i 3 negatywne). 

Niekorzystna percepcja zasady pomocniczości niepokoi szczególnie dlatego, iż zasada ta 

tworzy fundament współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w 

społeczeostwie obywatelskim. De facto, można z niej także wyabstrahowad zasadę 

partnerstwa i suwerenności stron. Negowanie jej przestrzegania we wzajemnych relacjach 

powinno byd traktowane przez samorząd, jako poważny sygnał ostrzegawczy dotyczący 

jakości wzajemnych relacji i przestrzegania standardów współpracy. 

Warto dodad, że w badaniach Instytutu Spraw Publicznych dotyczących monitoringu ustawy i 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarówno w 2005 jak i 2007 roku, to 

właśnie zasada pomocniczości sprawiała badanych najwięcej trudności  w zakresie 

interpretacji. Z kolei porównanie wypowiedzi dotyczących zasad współpracy z obu edycji 

badao ISP dowodzi, iż przedstawiciele zarówno trzeciego sektora jak i administracji 

publicznej w coraz większym stopniu potrafią interpretowad owe zasady w sposób krytyczny 

i skłonny do refleksji92.  

7.5. Podsumowanie 

W grupie badanych organizacji 12 wskazało, jako główny obszar działania „kulturę i sztukę, 

10 wskazało na sferę usług socjalnych i pomocy społecznej, 9 na obszar edukacji i 

wychowania, natomiast 7 na „sport, turystykę, rekreację i hobby”. Analiza dodatkowych 

obszarów działania potwierdziła wyniki badao prezentowane w Kondycji warszawskiego 

sektora pozarządowego 2008 – organizacje realizują się w sferze edukacji i jest to najczęściej 

wskazywany dodatkowy obszar działania. 

Warto przyjrzed się sieciom współpracy tworzonym przez badane podmioty. Otóż prawie 

wszystkie (47) diagnozowane organizacje aktywnie współpracowały z innymi, zwykle 3 lub 4 

podmiotami reprezentującymi trzeci sektor, a prowadzone wspólnie działania miały zarówno 

finansowy jak i mieszany wymiar. Badane organizacje zdecydowanie rzadziej 

współpracowały z administracją centralną – wykazało to tylko 27 podmiotów. W tym 

przypadku przeważała finansowa forma współpracy, a instytucje administracji centralnej 
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 P. Sobiesiak: Ustawowe zasady współpracy w praktyce,[w:] G. Makowski (red.): U progu zmian. Pięd lat 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 102 
– 103 
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traktowane były jako instytucje finansujące. Bardzo ważnym partnerem trzeciego sektora są 

działające lokalnie instytucje publiczne, takie jak szkoły, ośrodki kultury czy ośrodki pomocy 

społecznej. Aż 48 badanych organizacji wskazało na rozbudowaną sied współpracy, głownie 

niefinansowej, z podmiotami reprezentującymi tę grupę. Partnerem trzeciego sektora są 

także ośrodki naukowe. 33 badane organizacje w minionym roku realizowały projekty 

posiłkując się wsparciem ekspertów ze szkół wyższych, korzystając z konsultacji 

merytorycznych kadry naukowej lub rekrutując wolontariuszy spośród studentów uczelni. 

Istotnym ogniwem w sieci współpracy były także podmioty reprezentujące sektor biznesu. 

Warto podkreślid, że aż 38 badanych organizacji wykazało współpracę z drugim sektorem i 

określiło ją nie tylko jako finansową, ale także jako merytoryczną lub opartą na wsparciu 

rzeczowym. Badanie potwierdziło tezę, że organizacje pozarządowe wiązały z funduszami 

unijnymi duże i jak się okazało często nadmierne nadzieje, widząc się w roli realizatorów 

projektów finansowanych z tych środków. Tylko 19 badanych organizacji w 2010 roku 

współpracowało z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów unijnych 

(głównie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych), korzystając ze środków 

wspólnotowych. Ważnym partnerem badanych organizacji była lokalna społecznośd, co 

świadczy o ich osadzeniu w strukturze społecznej i nastawieniu na prowadzenie działao na 

rzecz dobra wspólnego. 

Rzecz jasna, wszystkie badane organizacje współpracowały w minionym roku z Urzędem m. 

st. Warszawy. Aż 44 podmioty określiły tę współpracę jako regularną, a 6 jako sporadyczną.  

Badane organizacje najczęściej współpracowały z Biurem Polityki Społecznej (17 wskazao), 

Biurem Edukacji, Biurem Kultury (po 15 wskazao) i Centrum Komunikacji Społecznej (14 

wskazao). Aż 33 organizacje określiły współpracę z poszczególnymi biurami Urzędu  

m.st. Warszawy jako finansową, natomiast 17 wskazało na jej mieszany charakter (finansowy 

i niefinansowy), podkreślając znaczenie wzajemnego informowania się o działaniach, brania 

udziału w spotkaniach organizowanych w Urzędzie m. st. Warszawy czy opiniowania i 

konsultowania dokumentów, polityk publicznych i programów działania. 

Odnosząc się do współpracy o podłożu finansowym trzeba zauważyd, że w grupie badanych 

podmiotów 36 wykazało, że w minionym roku realizowała zadania publiczne zlecone przez 

Urząd m. st. Warszawy w formie wspierania, natomiast tylko 6 podmiotów w formie 

powierzenia. Potwierdza to tezę o iluzorycznym wykorzystywaniu mechanizmu powierzania, 

jako narzędzia w procesie przekazywaniu zadao publicznych do wykonania podmiotom 

należącym do trzeciego sektora. 
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Projekty współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy, które badane organizacje 

realizowały w 2010 r. trwały przeciętnie 10 miesięcy, a udział dotacji otrzymanej w 2010 

roku od Urzędu m. st. Warszawy w ogólnym budżecie organizacji, wahał się od 1,21% aż do 

100%. Przeciętnie stanowił on 31,4% budżetu. Tylko 13 badanych organizacji doświadczyło w 

minionym roku problemów z bieżącym finansowaniem działao współfinansowanych przez 

Urząd m. st. Warszawy, a 7 z nich zaciągnęło w związku z tym pożyczki lub kredyty. Źródłem 

dla pokrycia wkładu własnego w realizowanych projektach były głównie środki od innych 

instytucji publicznych (29 wskazao), środki od sponsorów prywatnych (25 wskazao), środki 

własne ze składek oraz środki pochodzące ze spadków oraz zapisów i darowizn (po 22 

wskazania). 

Odnosząc się do współpracy pozafinansowej trzeba zauważyd, że w grupie badanych 

organizacji znalazło się 27 podmiotów, które brały udział w konsultowaniu programu 

współpracy na 2011 rok, a tylko 15 konsultowało inne dokumenty i uchwały opracowywane 

przez Urząd m. st. Warszawy. Niemniej jednak organizacje zainteresowane udziałem w 

procesie konsultacji  są aktywne i świadome możliwości jakie daje ten mechanizm, a 

ponadto zdają sobie sprawę ze specyfiki procesu decyzyjnego. W badanej grupie organizacji 

28 zadeklarowało, iż w 2010 roku brało udział w pracach zespołów konsultacyjnych 

działających przy biurach Urzędu, z czego aż 22 określiło swoje zaangażowanie jako 

regularne. Jedynie 6 spośród badanych organizacji prowadziło w 2010 roku projekty 

partnerskie z Urzędem m. st. Warszawy, a w odniesieniu do projektów realizowanych przez 8 

organizacji Urząd sprawował patronat honorowy. 

Respondenci pozytywnie ocenili komunikację pomiędzy reprezentowaną przez nich 

organizacją a Urzędem m. st. Warszawy – aż 25 osób określiło ją jako dobrą, a kolejnych 12 

osób jako bardzo dobrą. Osoby biorące udział w badaniu wiedziały o istnieniu portalu Urzędu 

m. st. Warszawy i były jego użytkownikami (30 respondentów odwiedzało go osobiście, a 

kolejnych 19 odpowiedziało, że robili to ich współpracownicy), jednak tylko 7 osób korzystało 

z jego zasobów raz lub kilka razy dziennie.  

25 respondentów zadeklarowało, że organizacja informowała w minionym roku Urząd m. st. 

Warszawy o aktualnych planach i działaniach bardzo często, a kolejnych 16 respondentów 

odpowiedziało, że reprezentowana przez nich organizacja robiła to sporadycznie. Kolejnych 8 

rozmówców odpowiedziało, że ich organizacja nie informuje Urzędu o swoich działaniach. 

Przekazywane informacje dotyczyły głównie bieżącej działalności badanych, obligatoryjnych 

sprawozdao z działalności i wspólnie realizowanych projektów. 
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Ogólna ocena przebiegu współpracy z Urzędem m. st. Warszawy w minionym roku  wypadała 

pozytywnie. Aż 39 organizacji oceniło ją dobrze (25 wskazao) i bardzo dobrze (14 wskazao), 

tylko 8 respondentów uznało, że współpraca ta układała się przeciętnie. 3 wybrało wariant 

odpowiedzi „trudno powiedzied”, natomiast nikt nie wskazał na odpowiedzi „bardzo  źle” i 

„źle”. Analiza nie wykazała, aby wysokośd dotacji wpływała na ocenę współpracy. 

Wykres 51. Ogólna ocena przebiegu współpracy z Urzędem m. st. Warszawy w 2010 r. 

 

Źródło: Badania WRZOS 

Badanie dowiodło, że współpraca przebiega w sposób harmonijny, a w opinii przedstawicieli 

trzeciego sektora, urzędnicy odpowiedzialni są współpracę są życzliwi i przychylni. Wśród 

opinii wyrażanych w toku badao, wiele dotyczyło jednak niewystarczającego poziomu 

przekazywanych środków finansowych, nadmiernej biurokracji i przedłużających się 

terminów ogłaszania wyników konkursów i przekazywania środków oraz braku wsparcia 

lokalowego. To, co powinno martwid, to bierna postawa niektórych reprezentantów 

trzeciego sektora, przybierająca często roszczeniową postad: „nie braliśmy udziału, bo nie 

zostaliśmy zaproszeni”, „nikt nas nie poinformował”, „dostajemy za mało pieniędzy”. 

Zastanawiająca jest także dośd niekorzystna ocena dotycząca przestrzegania zasad 

współpracy – aż 12 osób negatywnie oceniło fakt przestrzegania zasady pomocniczości, a 13 

zasady efektywności we wzajemnych relacjach.  

Podsumowuj warto jeszcze odnieśd się do trzech kwestii. Otóż ogólny obraz wyłaniający się z 

badania wskazuje na to, że organizacje nie są zainteresowane prowadzeniem działalności 

gospodarczej, gdyż uważają, że jest to sprzeczne z ich misją, wręcz niepotrzebne, a jedynie 

nastręcza dodatkowych obowiązków. Niemniej jednak, te organizacje które prowadziły w 

minionym roku działalnośd gospodarczą (9) wykorzystywały ją jako skuteczny instrument 
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dostarczający środków na pokrycie wkładu własnego w realizowanych projektach. Byd może 

zatem organizacje należące do trzeciego sektora nie zdają sobie sprawy z potencjału 

rozwojowego jaki niesie prowadzenie działalności ekonomicznej.   

Badanie potwierdziło, że poważnym problem trzeciego sektora jest zdolnośd zatrudniania 

kadry. W badanej grupie organizacji aż 21 nie zatrudniało w minionym roku pracowniku, a 

swoją prace opierały one na aktywności wolontariuszy i współpracujących na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Taka polityka z pewnością nie sprzyja budowaniu zasobów ludzkich 

w trzecim sektorze i w konsekwencji prowadzi do odpływu osób doświadczonych do struktur  

administracji publicznej i biznesu, 

Organizacje mają niewystarczającą wiedzę w zakresie prawa i warunków współpracy 

administracji publicznej z trzecim sektorem. Reprezentujący badane organizacje respondenci 

w dużej części nie rozumieli pojęcia „zlecanie zadao”, a podając wysokośd dotacji otrzymanej 

od Urzędu m. st. Warszawy podawali łączne dane dotyczące dotacji otrzymywanych na 

poziomie ogólnomiejskim, jak i na poziomie dzielnic. Ponadto, ich odpowiedzi 

niejednokrotnie świadczyły o tym, że nie znają prawa lub nie rozumieją wynikających z niego 

uwarunkowao. Jest to tym bardziej zastanawiające, iż 22 spośród badanych organizacji 

legitymowało się statusem pożytku publicznego, co mogłoby wskazywad na większą 

świadomośd ich przedstawicieli (chociażby z uwagi na fakt podlegania dodatkowej 

sprawozdawczości oraz koniecznośd przejścia procedury rejestracyjnej). Ponadto, badane 

organizacje legitymowały się długim stażem działania, co zasadniczo sprzyjad powinno 

nabywaniu wiedzy i doświadczenia – tylko 10 badanych organizacji powstało na przestrzeni 

ostatnich 4 lat. 
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Rekomendacje 

Pomimo dośd optymistycznej diagnozy dotyczącej kooperacji organizacji pozarządowych 

agendami miejskimi widoczna jest dośd wyraźna zachowawczośd obu stron zarówno w 

zakresie kreowania jaka i realizowania zadao publicznych. Ponadto finansowe podstawy 

działania organizacji oparte są dośd wątłych podstawach umożliwiających profesjonalne i 

kompetentne działania. Dlatego też należy przedstawid następujące rekomendacje. 

Rekomendacja 1: 

Niezbędna jest przygotowanie jasnej długofalowej strategii miejskiej (wieloletniego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) wskazującej preferowane obszary 

zlecania zadao publicznych, w tym powierzania zadao publicznych organizacjom 

pozarządowym; Dzisiejszy system zlecania zadao ma charakter sektorowy dopasowany do 

poszczególnych ustaw. Nie odzwierciedla on natomiast kierunków strategicznych rozwoju 

miasta i dzielnic i prowadzonych przez władze publiczne. Ponadto uwagę zwracają nieliczne 

przykłady powierzania zadao co może wynikad zarówno ze swoistego „konserwatyzmu” 

władzy publicznej jak również braku kompetentnych organizacji pozarządowych zdolnych do 

realizacji takich zadao; 

Rekomendacja 2: 

Niezbędne jest prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej dotyczące prawa o organizacjach 

pozarządowych i współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. W szczególności 

nacisk należy położyd na kwestię relacji pomiędzy władzami publicznym a organizacjami 

pozarządowymi w zakresie  zlecania zadao publicznych. Według wskazao badania istnieje 

poważne niezrozumienie wśród organizacji pozarządowych co do pojęcia „zlecania zadao”. 

Należy przypuszczad, że organizacje są przekonane, iż nie realizują zadao publicznych a są 

wspierane z uwagi na pozytywny wymiar swoich działao. Brak zrozumienia w tym względzie 

będzie utrudniał kreowanie polityk publicznych zgodnej z oczekiwaniami władz miasta. 

Rekomendacja 3: 

Niezbędne jest szersze zaangażowanie władz publicznych w dyskusji nad kreowaniem 

polityki współpracy sektora pozarządowego w działaniach na rzecz polityk publicznych. 

Ocena współpracy jest dośd pozytywna jednak na uwagę zasługuje dośd wysoka liczba 

organizacji nie uczestniczących w procesie konsultacyjnym. Byd może należy zwiększyd liczbę 

działao o charakterze „tradycyjnym” opartym na bezpośrednim kontakcie a nie cedowaniu 
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wszystkiego na techniki teleinformatyczne. Należałoby tu wykorzystad doświadczenia 

konsultacyjne związane z opiniowaniem priorytetów społecznych w dzielnicy Targówek z 

ubiegłego roku. 

Rekomendacja 4: 

Należy przeprowadzid szeroką akcję edukacyjną odnośnie profesjonalizacji działao organizacji 

pozarządowych w wymiarze finansowym, w tym działao mających na celu podnoszenie 

umiejętności fundraisingowych w trzecim sektorze. Badanie wskazuje na fakt oparcia działao 

(w zakresie wkładu własnego) o środki publiczne lub o środki pozyskane z biznesu. Widoczny 

jest tu projektowo – dobroczynny charakter funkcjonowania organizacji nie przygotowanych 

na zmiany koniunktury gospodarczej (dochody od biznesu) jak również ewentualne luki 

finansowe związane z nieosiągnięciem środków publicznych. Niewielka liczba organizacji 

prowadzących działalnośd gospodarczą lub odpłatną statutową stanowi wyraźnie lukę w 

świadomości działaczy organizacji pozarządowych co do stabilności funkcjonowania 

organizacji; Określanie przez badanych, iż brak działalności ekonomicznej wynika z faktu 

niezgodności tego działania z zakresem działania wynika z braku świadomości a nre 

rzeczywistych potrzeb; 

 Rekomendacja 5: 

Należy rozważyd wprowadzenie spójnego mechanizmu zapewniającego płynnośd finansową 

organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne. Instrument ten jednak musi 

byd oparty o zasady ekonomiczne (zwrotnośd) powodując jednocześnie profesjonalizację 

ekonomiczną działalności organizacji pozarządowych. Oznacza to w miarę dobra dostępnośd 

przy zapewnieniu zwrotu środków wraz z kosztami operacyjnymi, co powinno powodowad 

pożądaną ekonomizację sektora pozarządowego. 
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wkładu własnego w projektach realizowanych przez organizację w 2010 r.  

Wykres 33. Środki od zagranicznych organizacji pozarządowych jako źródło pokrycia wkładu 

własnego w projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 34. Środki własne z działalności gospodarczej jako źródło pokrycia wkładu własnego 

w projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 35. Środki własne pochodzące ze składek jako źródło pokrycia wkładu własnego w 

projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 36. Środki własne pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn jako źródło pokrycia 

wkładu własnego w projektach realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 37. Opłaty adresatów zadania jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 38. Pożyczki i kredyty jako źródło pokrycia wkładu własnego w projektach 

realizowanych przez organizację w 2010 r. 

Wykres 39. Uwzględnienie postulatów i sugestii zgłaszanych przez organizacje w toku 

konsultacji programu współpracy na 2011 r. 

Wykres 40. Inicjatywa w zakresie udziału organizacji w pracach grup roboczych lub komisji 

powoływanych przez Urząd m. st. Warszawy w 2010 r. 

Wykres 41. Ocena przebiegu współpracy w grupach roboczych lub komisjach powoływanych 

przez Urząd m. st. Warszawy w 2010 r. 

Wykres 42. Honorowy patronat Urzędu m. st. Warszawy nad projektem/projektami 

realizowanymi przez organizację w 2010 r. 

Wykres 43. Informowanie Urzędu m. st. Warszawy o aktualnych planach i działaniach 

organizacji 2010 r. 

Wykres 44. Ocena wzajemnej komunikacji pomiędzy organizacją a Urzędem m. st. Warszawy 

Wykres 45. Przestrzeganie zasady pomocniczości we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 
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Wykres 46. Przestrzeganie zasady suwerenności stron we współpracy Urzędu m. st. 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi 

Wykres 47. Przestrzeganie zasady partnerstwa we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 

Wykres 48. Przestrzeganie zasady efektywności we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 

Wykres 49. Przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji we współpracy Urzędu m. st. 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi 

Wykres 50. Przestrzeganie zasady jawności we współpracy Urzędu m. st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi 

Wykres 51. Ogólna ocena przebiegu współpracy z Urzędem m. st. Warszawy w 2010 r. 
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Załącznik 
Kwestionariusz ankiety 

 

P1 
Jaki jest główny obszar działalności Pani/Pana 
organizacji?  

  

ANKIETER: Wręcz kartę P1/P2. Zaznacz jedną 
odpowiedz. 

 

 

1. Sport, turystyka, rekreacja, hobby 

2. Edukacja i wychowanie 

3. Kultura i sztuka 

4. Usługi socjalne i pomoc społeczna 

5. Ochrona zdrowia 

6. Rynek pracy, zatrudnienie 

7. Ochrona środowiska 

8. Prawo, prawa człowieka 

9. Religia  

10. Sprawy pracownicze, zawodowe i branżowe 

11. Inny, jaki? ………………………………………. 

P2 

P2 
A jakie są dodatkowe obszary działania 
Pani/Pana organizacji? Proszę wskazać 
wszystkie pola działalności, którymi 
organizacja zajmowała się w 2010 r. 

 

ANKIETER: Wręcz kartę P1P2. Zaznacz wszystkie 
wskazane odpowiedzi. 

 

 

1. Sport, turystyka, rekreacja, hobby 

2. Edukacja i wychowanie 

3. Kultura i sztuka 

4. Usługi socjalne i pomoc społeczna 

5. Ochrona zdrowia 

6. Rynek pracy, zatrudnienie 

7. Ochrona środowiska 

8. Prawo, prawa człowieka 

9. Religia  

10. Sprawy pracownicze, zawodowe i branżowe 

11. Inny, jaki? ………………………………………. 

P3 

Porozmawiajmy teraz o współpracy Pani/Pana organizacji z różnymi podmiotami. 

P3 
Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z innymi organizacjami 
pozarządowymi? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz. 

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P4 

 3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P5 
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P4 
Powiedziała Pani/powiedział Pan, że Pani/Pana 
organizacja współpracowała z innymi 
organizacjami. Proszę zatem wymienić 
najistotniejsze z nich. Jeśli było ich więcej niż 
5, to proszę wymienić 5 strategicznych dla 
Państwa organizacji z którymi Pani/Pana 
organizacja współpracowała w 2010 roku.  

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy organizacji, 

ich terytorialny zakres  działania (organizacja 

krajowa, organizacja zagraniczna, organizacja 

lokalna), branżę działania organizacji, przedmiot 

współpracy oraz charakter współpracy 

(finansowa/pozafinansowa). 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

P5 

 P5 
Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z instytucjami administracji 
publicznej szczebla centralnego (resortami, 
ministerstwami)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz. 

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P6 

 3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P7 

P6 

Proszę wymienić najistotniejsze z instytucji, z 
którymi Państwo współpracowali w 2010 r.. 
Jeśli było ich więcej niż 5, to proszę wymienić 5 
strategicznych ministerstw z Państwa punktu 
widzenia.,  

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy ministerstw, 

przedmiot współpracy oraz charakter współpracy 

(finansowa/pozafinansowa). 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

 

 

P7 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego? 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P8 
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ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz. 

 

       3      nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P9 

P8 

Proszę powiedzieć, czego dotyczyła ta 
współpraca i jaki był jej charakter.  

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj czego dotyczyła 
współpraca i jaki był charakter współpracy 
(finansowa/pozafinansowa). 

 

 

 

P9 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z urzędem m. st. Warszawy (to 
znaczy z poszczególnymi biurami urzędu)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz. W 
przypadku odpowiedzi „nie, w ogóle nie 
współpracowaliśmy” lub „nie wiem, nie pamiętam” 
podziękuj i zakończ wywiad. 

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P10 

        3     nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

X 

P10 

Powiedziała Pani/powiedział Pan, że Pani/Pana 
organizacja współpracowała z urzędem m. st. 
Warszawy. Proszę zatem podać nazwy biur oraz 
określić tematykę współpracy z urzędem m. st. 
Warszawy w 2010 roku. Proszę opisać 
maksymalnie 5 sytuacji dotyczących 
współpracy Pani/Pana organizacji z urzędem 
m.st. Warszawy. 

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy biur,  
przedmiot współpracy oraz charakter współpracy 
(finansowa/pozafinansowa). 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

P11 

P11 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z instytucjami publicznymi, 
takimi jak szkoły, biblioteki, muzea, ośrodki 
kultury, ośrodki pomoc społecznej, ośrodki 
sportu? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P12 

        3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P13 
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P12 

Proszę podać nazwy tych instytucji, określić 
tematykę oraz charakter współpracy. Proszę 
wymienić maksymalnie 5 takich instytucji 
publicznych. 

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy instytucji,  
przedmiot współpracy oraz charakter współpracy 
(finansowa/pozafinansowa). 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

P13 

P13 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała ze środowiskiem akademickim, 
naukowym bądź indywidualnymi ekspertami? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie P14 

        3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P15 

P14 

Proszę zatem podać nazwy uczelni lub 
specjalizację eksperta oraz określić tematykę 
współpracy. Proszę opisać maksymalnie 5 
takich najważniejszych sytuacji dotyczących 
2010 roku. 

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy uczelni/ 
specjalizację ekspertów,  przedmiot współpracy 
oraz charakter współpracy 
(finansowa/pozafinansowa). 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

P15 

P15 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z firmami prywatnymi? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie P16 

        3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P17 
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P16 

Proszę powiedzieć, czego dotyczy(y)ł 
projekt(y), z którym(i) miała związek ta 
współpraca, w jakiej branży działa(y) ta/te 
firma(y) oraz określić charakter współpracy. 
Proszę opisać maksymalnie 5 najważniejszych 
sytuacji, dotyczących 2010 roku. 

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj branżę, tematykę 
projektu, którego dotyczyła współpraca oraz  
charakter współpracy (finansowa/pozafinansowa). 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

P17 

P17 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z instytucjami 
odpowiedzialnymi za obsługę programów 
Unijnych (np. Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych, Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie 

P18 

        3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P19 

P18 

Proszę powiedzieć z jakimi instytucjami 
Państwo współpracowali oraz określić tematykę 
i charakter tej współpracy. Proszę opisać 
maksymalnie 5 najważniejszych sytuacji 
dotyczących 2010 roku. 

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj nazwy instytucji, 
tematykę współpracy oraz charakter współpracy 
(finansowa/pozafinansowa). 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

P19 

P19 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
współpracowała z lokalna społecznością? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak, regularnie 
 2 tak, ale sporadycznie P20 

        3 nie, w ogóle nie współpracowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P21 
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P20 

Proszę powiedzieć czego dotyczyła ta 
współpraca? Jak określi Pani/Pan tę 
społeczność – osiedle, dzielnica, miasto?  

 

ANKIETER: Dopytaj i zanotuj czego dotyczyła 
współpraca. 

 
 
 
 

P21 

Porozmawiajmy teraz o współpracy Pani/Pana organizacji z urzędem m. st.  Warszawy (to znaczy z poszczególnymi 
biurami). Nie pytamy o współpracę z dzielnicami 

P21 

Czy w 2010 r. Pani/Pana organizacja 
informowała urząd m. st. Warszawy (czyli biura 
urzędu) o aktualnych planach i działaniach 
organizacji? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak, bardzo często 
 2 tak, ale sporadycznie P22 

        3 nie, w ogóle nie informowaliśmy 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P23 

P22 

Proszę zatem powiedzieć czego dotyczyły te 
informacje? 

 

ANKIETER: Zaznacz wszystkie działania/obszary 
informowania  wymienione przez Respondenta. 

 

1 Obligatoryjnych sprawozdań 

2 Planów działania organizacji na kolejny rok 

3 Bieżącej działalność organizacji 

4 Wspólnie realizowanych projektów 

5 Innych, jakich? …………………………………. 

6 Nie wiem, nie pamiętam 

P23 

P23 

Czy słyszała Pani/słyszał Pan kiedykolwiek o 
portalu Urzędu m.st. Warszawy poświęconym 
organizacjom pozarządowym 
(www.um.warszawa.pl/ngo/)?  

 

ANKIETER: Pokaż Respondentowi zrzut ekranu  
portalu. Zaznacz jedną odpowiedz.  

 

 1 tak 
 P24 

       2 nie 
       3     nie jestem pewien 

P27 

P24 

Czy kiedykolwiek Pani/Pan lub ktoś z Pani/Pana 
współpracowników odwiedzał portal Urzędu 
m.st. Warszawy poświęcony organizacjom 
pozarządowym (www.um.warszawa.pl/ngo/)?  

 

ANKIETER: Można zaznaczyć zarówno odp. 1 jak i 
2) 

 
       1  tak, odwiedzałam/ odwiedzałem portal osobiście 

       2  tak, odwiedzali go moi  współpracownicy      
 
 

P25 

        3 nie 
 4 nie jestem pewna/pewien P27 
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P26 

Jak często odwiedza Pani/Pan portal Urzędu 
m.st. Warszawy poświęconym organizacjom 
pozarządowym (www.um.warszawa.pl/ngo/)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź 

 
 

1 co najmniej kilka razy dziennie 

2 raz dziennie 

3 kila razy w tygodniu 

4 raz na tydzień 

5 2-3 razy w miesiącu 

6 raz na miesiąc 

7 kilka razy w roku 

8 trudno powiedzieć  

 

P27 

P27 

Proszę powiedzieć, jak ogólnie ocenia Pani/ 
Pan wzajemna komunikację pomiędzy 
Pani/Pana organizacją a urzędem miasta?  

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 
 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P28 

P28 

Czy Pani/Pana organizacja brała udział w 2010 
roku w opracowywaniu Programu współpracy 
m. st. Warszawy na 2011 rok z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

 
       1  tak 

P29 

      2 nie   

P30 

P29 

Czy postulaty i sugestie zgłaszane w toku 
konsultacji przez Pani/Pana organizację zostały 
uwzględnione? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

 
 
       1    tak, wszystkie 
       2    tak, ale tylko niektóre 
 
 

P31 

       3    nie, w ogólne nie zostały uwzględnione 
       4    nie wiem, nie pamiętam 

P31 
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P30 

Proszę opowiedzieć, dlaczego Pani/Pana 
organizacja nie brała udziału w opracowywaniu 
Programu współpracy m. st. Warszawy na 2011 
rok z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie? 

 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. 

 

P32 

P31 

Proszę powiedzieć, jak ocenia Pani/ Pan 

przebieg tych konsultacji? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 
 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P32 

P32 

Czy Pani/Pana organizacja brała udział w 2010 
roku w opracowywaniu i konsultowaniu innych 
dokumentów i uchwał opracowywanych przez 
urząd m. st. Warszawy (chodzi o biura, nie o 
dzielnice)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

 
       1  tak 

P34 

       2   nie 

P33 

P33 

Proszę opowiedzieć, dlaczego Pani/Pana 
organizacja nie brała w 2010 roku udziału w 
opracowywaniu i konsultowaniu dokumentów i 
uchwał opracowywanych przez urząd m.st. 
Warszawy? 

 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. 
 

 

P37 

P34 

Czy postulaty i sugestie zgłaszane w toku 
konsultacji przez Pani/Pana organizację zostały 
uwzględnione? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

 
       1    tak, wszystkie 
       2    tak, ale tylko niektóre 
       3    nie, w ogólne nie zostały uwzględnione 
       4    nie wiem, nie pamiętam 

P35 
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P35 

Proszę powiedzieć, czego dotyczyły te 
konsultacje i wskazać maksymalnie 5 
dokumentów/obszarów, w których 
konsultowaniu brała udział Pani/Pana 
organizacja w 2010 roku? 

 

ANKIETER: Zanotuj nazwy lub obszary. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 

P36 

P36 

Proszę powiedzieć, jak ocenia Pani/Pan 
przebieg tych konsultacji? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P37 

P37 

Proszę powiedzieć, czy Pani/Pana organizacja 
prowadziła w 2010  roku z urzędem m. st. 
Warszawy (nie z dzielnicami) wspólne projekty 
(projekty partnerskie, partnerstwo publiczno-
społeczne)? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 1    tak, regularnie 
 2    tak, ale sporadycznie P38 

         3     nie, w ogóle 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P41 

P38 

Proszę powiedzieć, czego dotyczyły te 
projekty? Proszę wymienić maksymalnie 5. 

  

ANKIETER: Zanotuj nazwy lub czego dotyczyły 
projekty. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 

P39 

P39 

Proszę powiedzieć, kto był inicjatorem w tym 
zakresie? 

  

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1 organizacja pozarządowa 
2 urząd m. st. Warszawy 
3 inny podmiot, jaki? ……………………………. 

 P40 
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P40 

Proszę powiedzieć, jak ocenia Pani/ Pan tę 
współpracę? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P41 

P41 

Czy w 2010 roku urząd m. st. Warszawy 
sprawował honorowy patronat nad 
projektem/projektami realizowanym(i) przez 
Pana/Pani organizację? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

  1    tak 

P42 

        2     nie  
        3  nie wiem, nie pamiętam 

P43 

P42 

Proszę powiedzieć, czego dotyczyły proiekty, 
nad którymi urząd m. st. Warszawy sprawował 
honorowy patronat? 

 

ANKIETER: Zanotuj tytuł projektu lub tematykę, 
której dotyczył. 

        

         

 
P43 

P43 

Czy Pani/Pana organizacja brała udział w 2010 
roku w pracach grup roboczych lub komisji 
powoływanych przez urząd m. st. Warszawy? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 1    tak, regularnie 

 2    tak, ale sporadycznie 
P44 

  3     nie, w ogóle 

  4     nie wiem, nie pamiętam 
P46 

P44 

Proszę podać nazwę grupy/grup. 

 

ANKIETER: Zanotuj  odpowiedź Respondenta. 

 

P45 

P45 

Proszę powiedzieć, kto był inicjatorem w tym 
zakresie? 

  

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1 organizacja pozarządowa 
2 urząd m. st. Warszawy 
3 inny podmiot, jaki? ……………………………. 
 P46 
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P46 

Proszę powiedzieć, jak ocenia Pani/ Pan 
przebieg tej współpracy? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P47 

P47 

Czy Pani/Pana zdaniem w 2010 roku urząd m. 
st. Warszawy wspierał działania Pani/Pana  
organizacji w prowadzeniu działalności 
statutowej? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 1    tak, regularnie 
  2    tak, ale sporadycznie P48 

 3     nie, w ogóle 
 4     nie wiem, nie pamiętam 

P49 

P48 

Proszę powiedzieć,  na czym polegało 
udzielane wsparcie. 

 

ANKIETER: Wręcz kartę P48. Zaznacz wszystkie 
wskazane odpowiedzi. 

 

1 zlecanie zadań  
2 wsparcie rzeczowe 
3 wsparcie lokalowe 
4 wsparcie szkoleniowo-doradcze 
5 udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji 

finansowych 
6 inne, jakie? ………………………….. 

P49 

P49 

Proszę podzielić się swoimi opiniami, uwagami 
i spostrzeżeniami dotyczącymi wsparcia 
udzielanego przez urząd m. st. Warszawy w 
2010 roku. 

 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta. 

 

 

P50 

P50 

Czy Pani/Pana organizacja prowadzi 
działalność gospodarczą? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

              1    tak (od kiedy? rok rozpoczęcia……….........) 

  
P51 

              2     nie, nigdy nie prowadziliśmy 

              3     nie, ale prowadziliśmy taką działalność 
P52 
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P51 

Jaki rodzaj działalności gospodarczej 
Pani/Pana organizacja prowadziła w 2010 roku? 

 

ANKIETER: Wręcz kartę P51. Zaznacz wszystkie 
wskazane odpowiedzi. 

 

            1 działalność produkcyjna 

            2 działalność usługowo-handlowa 

            3 działalność wydawnicza 

            4 działalność szkoleniowa 

            5 działalność turystyczna lub transportowa 

            6 wynajem/dzierżawa pomieszczeń 

            7 organizacja i obsługa imprez 

            8 inna, jaka? …………………… 

            9 trudno powiedzieć 

P53 

P52 

Dlaczego Pani/Pana organizacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

 

1 nie jest to zgodne z zakresem naszej działalności  

2 nie mamy środków, aby rozpocząć i prowadzić 

działalność (opłaty, podatki) 

 

3 nie bylibyśmy konkurencyjni w porównaniu z 

podmiotami komercyjnymi 

 

4 nie braliśmy tego pod uwagę, ale warto to rozważyć 

 

5 inny powód jaki?.................................................... 

 

6 nie wiem 

 

P54 

P53 

Czy w 2010 roku urząd m.st. Warszawy  
wspierał działania Pani/Pana organizacji 
prowadzone w ramach działalności 
gospodarczej? 
 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    tak, regularnie 
 2   tak, ale sporadycznie  

P54 

3     nie, w ogóle 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P55 

P54 

Na czym polegało udzielane wsparcie? 

 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P55 

Czy Pani/Pana organizacja prowadzi 
działalność statutową odpłatną? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

          1    tak 

  
P56 

            2 nie 

P56 

P56 
Czy w 2010 roku urząd m.st. Warszawy  zlecał 
zadania Pani/Pana organizacji na zasadzie 
powierzania (całkowite finansowanie zadania)? 

 

1    tak, regularnie 
        2   tak, ale sporadycznie 

P57 
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ANKIETER: Przypomnij Respondentowi, że nie 
pytamy o dzielnice, ale o biura. Zaznacz jedną 
odpowiedź. 

 3     nie, w ogóle 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P57 

P57 

Czy w 2010 roku urząd m. st. Warszawy zlecał 
zadania Pani/Pana organizacji na zasadzie 
wspierania (częściowe finansowanie zadania)? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    tak, regularnie 
        2   tak, ale sporadycznie 

P58 

 3     nie, w ogóle 
        4     nie wiem, nie pamiętam 

P59 

P58 

Proszę powiedzieć, ile przeciętnie trwał projekt 
współfinansowany przez urząd m. st. 
Warszawy, który Pani/Pana organizacja 
realizowała w 2010 roku? 

  

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. Jeżeli projekt był 
krótszy niż 1 miesiąc, to zapisz odpowiedź w 
dniach.  

 
…………………. dni 
 
…………………. miesięcy 

P59 

P59 

Czy w trakcie realizacji projektów 
współfinansowanych przez urząd m. st. 
Warszawy w 2010 roku pojawiały się w 
Pani/Pana organizacji problemy z bieżącym 
finansowaniem działań? 

 

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

              1    tak, często 
               2   tak, ale sporadycznie 

P61 

3     nie, nie zdarzały się 
                4     nie wiem, nie pamiętam 

P60 

P60 

Proszę opisać przyczynę tego stanu? 

  

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 

P62 

P61 

Czy Pani/Pana organizacja korzystała z 
pożyczek lub kredytów na zabezpieczenie 
finansowania projektów współfinansowanych 
przez urząd miasta w 2010 roku?  

ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    tak, często 
 2   tak, ale sporadycznie P62 

3     nie, nie korzystaliśmy 
                4    nie wiem, nie pamiętam P62 
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P62 

Z jakich środków w 2010 roku Pani/Pana 
organizacja czerpała środki na pokrycie wkładu 
własnego w realizowanych projektach? Proszę 
wybrać maksymalnie 5 najważniejszych źródeł, 
a później ocenić istotność każdego z nich w 
skali do 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej 
istotne, a 5 najbardziej istotne.  
 

 

ANKIETER: Wręcz kartę P62. Zaznacz wszystkie 
wskazane odpowiedzi. 

 

1 środki od innych instytucji publicznych 

5      4      3      2      1 

 

2 środki od sponsorów prywatnych 

5      4      3      2      1 

 

3 środki od innych krajowych organizacji pozarządowych 

5      4      3      2      1 

 

4 środki od zagranicznych organizacji pozarządowych 

5      4      3      2      1 

 

5 środki własne pochodzące z działalności gospodarczej 

5      4      3      2      1 

 

6 środki własne pochodzące ze składek 

5      4      3      2      1 

 

7 środki własne pochodzące ze spadków, zapisów i 

darowizn   

5      4      3      2      1 

 

8 opłaty adresatów zadania 

5      4      3      2      1 

 

9 pożyczki, kredyty 

5      4      3      2      1 

 

10 inne jakie…………………………………………..……… 

5      4      3      2      1 

 

11 trudno powiedzieć 

 

P63 

P63 

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani przebieg 
współpracy z urzędem m. st. Warszawy w 2010 
roku? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1 bardzo źle 

2 źle 

3 przeciętnie 

4 dobrze 

5 bardzo dobrze 

6 trudno powiedzieć  

 

P64 
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Porozmawiajmy teraz o zasadach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w kontekście 
współpracy z urzędem m. st. Warszawy 

P64 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady 
jawności? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P65 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P65 

P65 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady 
pomocniczości? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P66 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P66 

P66 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady 
suwerenności stron? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P67 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P67 

P67 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady 
partnerstwa? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P68 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P68 

P68 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady 
efektywności? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P69 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P69 

P69 

Czy Pani/Pana zdaniem, współpraca organizacji 
pozarządowych z urzędem m. st. Warszawy 
odbywa się z poszanowaniem zasady uczciwej 
konkurencji? 

 
ANKIETER: Zaznacz jedną odpowiedź. 

1    zdecydowanie tak 
        2   raczej tak 

P70 

 3    raczej  nie 
 4    zdecydowanie nie 

        5     trudno powiedzieć P70 

Metryczka 

P70 

Proszę podać rok założenia Pani/Pana 
organizacji. 

 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź. 

 

P71 
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P71 

Proszę podać formę prawną Pani/Pana 
organizacji. 
 

ANKIETER: Zaznacz formę wymienioną przez 
Respondenta. 

1   stowarzyszenie 

2   związek stowarzyszeń 

3    fundacja 

4  organizacja wymieniona w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tzw. organizacja kościelna) 

 5   inna, jaka?.......................................... 

 

P72 

P72 

Czy Pani/Pana organizacja posiada status 
pożytku publicznego? 

 

ANKIETER: Zaznacz odpowiedź wskazaną przez 
Respondenta. 

 

1   tak (rok uzyskania: ……………………………….) 

2   nie 

3   w trakcie ubiegania się 

P73 

P73 

Proszę podać wysokość budżetu Pani/Pana 
organizacji w 2009 roku. 
 

ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta. 

 

P74 

P74 

Proszę podać wysokość budżetu Pani/Pana 
organizacji w 2010 roku. 
 
ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta lub 
zaznacz, że organizacja nie ma danych 
dotyczących 2010 roku. 

 

 
P75 

P75 

Proszę podać łączną kwotę dotacji 
otrzymanych w 2010 roku od urzędu m. st 
Warszawy. 
 
ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta. 

 

 
P76 

P76 

Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w 
Pani/Pana organizacji na podstawie umowy o 
pracę. Proszę podać stan na koniec 2010 roku. 
 
ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta. 

 

 
P77 

P77 

Proszę podać liczbę osób stale 
współpracujących z Pani/Pana organizacją 
(poza osobami zatrudnionymi) w 2010 roku. 
 
ANKIETER: Zanotuj odpowiedź Respondenta i 
podziękuj za udział w badaniu. 

 

 
X 

 

 

 


