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Wst¸p
W demokratycznym spoáeczeĔstwie wyróĪniü moĪna trzy obszary dziaáalnoĞci
instytucji i obywateli. Pierwszy sektor obejmuje dziaáalnoĞü administracji rządowej
i samorządowej. Do drugiego obszaru zalicza siĊ wszelkiego rodzaju dziaáalnoĞü prowadzoną
dla zysku, a zatem dziaáalnoĞü gospodarczą. Sektor trzeci natomiast to dziaáalnoĞü
najróĪniejszych organizacji pozarządowych.
Rozwój organizacji w ramach trzeciego sektora w krajach zachodnich ma wieloletnią
tradycjĊ. Stanowią one czynnik opiniotwórczy na poziomie legislacyjnym w skali kraju, jak
równieĪ są waĪnym elementem w procesie podejmowania decyzji na niĪszych szczeblach.
Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej stworzyá
Traktat ustanawiający WspólnotĊ Europejską (TWE). Nie wymieniając pojĊcia organizacji
pozarządowej, merytorycznie stworzyá on podstawy funkcjonowania takich organizacji
wskazując ich rolĊ we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie. W Traktacie stwierdza siĊ, iĪ „Komisja
ma zadanie popierania konsultacji miĊdzy partnerami spoáecznymi na poziomie
wspólnotowym i podejmuje wszelkie wáaĞciwe Ğrodki w celu uáatwienia ich dialogu,
zapewniając stronom zrównowaĪone wsparcie” 1.
Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia pojawiáy siĊ w Polsce mniej
wiĊcej w tym samym czasie co w paĔstwach Europy Zachodniej. Początkowo zajmowaáy siĊ
przede wszystkim dziaáalnoĞcią charytatywną, póĨniej podjĊáy równieĪ dziaáalnoĞü
korporacyjną oraz wszelką dziaáalnoĞü związaną z propagowaniem idei rozwoju spoáecznego.
Niektóre

miaáy charakter

wyznaniowy,

inne

caákowicie

Ğwiecki. W

okresie

II

Rzeczypospolitej (1918 - 1939) organizacje pozarządowe rozwijaáy siĊ bardzo intensywnie.
Druga wojna Ğwiatowa i okres centralnego planowania, który po niej nastąpiá, spowodowaá
znaczący spadek spoáecznej aktywnoĞci. CzĊĞü organizacji pozarządowych zostaáa
zlikwidowana (ich majątki przejĊáo paĔstwo), a pozostaáe wáączono w ideologiczne
struktury2. Po roku 1989 organizacje pozarządowe przeĪywają swój renesans, dziĊki
przywróconej swobodzie zrzeszania siĊ i zakáadania stowarzyszeĔ. Niektóre z organizacji
tzw. przedwojennych, odnowiáy swoją dziaáalnoĞü statutową (np. Caritas Polska duszpasterska instytucja charytatywna Episkopatu Polski, czy YMCA - Związek MáodzieĪy
1

Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Elipsa,
Warszawa 2009.
Organizacje pozarządowe, www.poland.gov.pl
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ChrzeĞcijaĔskiej, organizacja apolityczna, pracująca nad zaspokojeniem we wspóápracy
z organizacjami, urzĊdami paĔstwowymi i samorządami potrzeb spoáecznoĞci lokalnych)3.
W prawie polskim definicjĊ organizacji pozarządowej podaje art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie4. W Ğwietle
przywoáanych regulacji „organizacjami pozarządowymi są, niebĊdące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie dziaáające
w celu osiągniĊcia zysku, osoby prywatne lub jednostki nieposiadające osobowoĞci prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”. Wraz
z rozwojem w Polsce demokracji i spoáeczeĔstwa obywatelskiego, skutecznie i bez wielkiego
rozgáosu, zdefiniowane powyĪej organizacje pozarządowe odgrywają coraz wiĊkszą rolĊ
w naszym Īyciu. Ponadto podkreĞla siĊ, iĪ rozwój róĪnorodnych prywatnych instytucji
i organizacji pozarządowych jest jednym z najwaĪniejszych procesów na drodze budowy
demokratycznego paĔstwa i gospodarki opartej na konkurencji5. Zdaniem P. Wyszomirskiego
- prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP, "W trzecim sektorze
dzieje siĊ bardzo wiele. Z jednej strony sáychaü gáosy o kryzysie spoáecznej aktywnoĞci,
z drugiej obserwujemy ciekawy proces powstawania nowych organizacji, zakáadanych
z reguáy przez máodych ludzi, dla których prowadzenie stowarzyszenia jest sposobem na
Īycie, sposobem na bezrobocie... Wiele osób, z którymi rozmawiaáem na temat Ustawy ma na
jej temat krytyczne lub bardzo krytyczne zdanie (oprócz rozwiązaĔ dotyczących wolontariatu)
- tego sygnaáu nie moĪna zlekcewaĪyü"6.
Dziaáania sektora pozarządowego w duĪej mierze zaleĪne są od ksztaátu relacji z administracją publiczną, w szczególnoĞci na poziomie lokalnym. Samorząd lokalny jest
bezsprzecznie najwaĪniejszym punktem odniesienia dla dziaáania wiĊkszoĞci organizacji.
Organizacje, nie bĊdąc dostatecznie silne, nie są partnerem dla administracji, zamieniają siĊ
wiĊc w petenta niezdolnego ani do zajĊcia stabilnej pozycji dostarczyciela usáug, ani peánienia
roli rzecznika interesów lokalnej spoáecznoĞci7.

3

Organizacje pozarządowe, www.poland.gov.pl
Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.872 z póĨn. zm.).
Pijaczynski M., Organizacje pozarządowe w Polsce, www.waidomoĞci.polska.pl
6
Na podstawie wywiadu dla portalu organizacji pozarządowych NGO.pl
7
Gosk I., Pyrka A., RóĪne formy wspóápracy z podmiotami ekonomii spoáecznej, Fundacja Inicjatyw SpoáecznoEkonomicznych, Warszawa 2008.
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ZaÏoĂenia badawcze
Wyniki badaĔ przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaáy przeprowadzone
w ramach projektu Wysoka jakoĞü administracji samorządowej w powiecie olsztyĔskim
(projekt nr 2/POKL/5.2.1/2009 realizowany przez Stowarzyszenie WarmiĔsko – Mazurska
Klinika Biznesu, przy wspóáudziale Starostwa Powiatowego w Olsztynie).
W badaniach nie wystĊpowaá problem doboru próby badawczej pod kątem statystycznej
istotnoĞci, bowiem zaáoĪono, Īe badaniami objĊta zostanie caáa populacja, tj. 278 organizacji
pozarządowych z terenu powiatu olsztyĔskiego.

Świątki

Dobre
Miasto

Jonkowo

Kolno

Jeziorany

Dywity

Biskupiec

Barczewo

OlSztyn

Gietrzwałd
Stawiguda

Purda

Olsztynek

ħródáo: www.olsztyn.uppo.gov.pl

Rys. 1. Powiat olsztyĔski

W badaniach przyjĊto realizacjĊ nastĊpujących celów szczegóáowych:
 IdentyfikacjĊ

rzeczywistego

stanu

liczebnoĞci

i

aktywnoĞci

organizacji

pozarządowych z powiatu, co w przyszáoĞci powinno umoĪliwiaü prowadzenie
racjonalnej polityki wobec tych organizacji dziaáających na terenie powiatu (ocena
dziaáaĔ, sukcesów, wpáywu na lokalne spoáecznoĞci i rozwój spoáeczno-gospodarczy,
efektów funkcjonowania, rodzajów aktywnoĞci, itp.).
 IdentyfikacjĊ gáównych mocnych i sáabych stron funkcjonowania NGOs na terenie
powiatu olsztyĔskiego.
 IdentyfikacjĊ gáównych szans i zagroĪeĔ funkcjonowania i rozwoju NGOs na terenie
powiatu olsztyĔskiego.
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 OcenĊ sposobu prowadzenia polityki spoáeczno-gospodarczej na terenie powiatu
i gmin powiatu oraz jej wsparcia dla dziaáania i rozwoju trzeciego sektora.
 Ustalenie i identyfikacjĊ barier we wspóápracy wáadz powiatu oraz NGOs oraz
moĪliwoĞci jej poprawy.
 Ustalenie obszarów, w których NGOs mogáyby wspieraü politykĊ samorządową
i przejmowaü wykonanie niektórych zadaĔ - wspólne obszary uwzglĊdniające
potrzeby i oczekiwania obu stron.
 IdentyfikacjĊ gáównych problemów funkcjonowania NGOs z powiatu olsztyĔskiego,
co powinno w przyszáoĞci im zapobiegaü lub stwarzaü odpowiednie mechanizmy
eliminujące lub minimalizujące wyáaniające siĊ problemy.
 OcenĊ wspóápracy administracji publicznej i wáadz lokalnych z olsztyĔskimi NGOs.
 OcenĊ wspóápracy organizacji pozarządowych powiatu olsztyĔskiego z administracją
publiczną (ze szczególnym uwzglĊdnieniem roli starostwa olsztyĔskiego) pod katem:
o ukazania dwóch punktów widzenia - organizacji pozarządowych z jednej
strony, i wáadz samorządowych z drugiej;
o

wskazania punktów wspólnych i rozbieĪnoĞci, co powinno przyczyniaü siĊ do
poszukiwania róĪnych i korzystnych dla obu stron form wspóápracy.

 DiagnozĊ oczekiwaĔ NGOs z powiatu olsztyĔskiego w zakresie przyszáej wspóápracy
ze starostwem olsztyĔskim (poprawa klimatu wspóápracy i jej efektywnoĞci z uwzglĊdnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących takiej
wspóápracy).
 DiagnozĊ przyczyn maáej aktywnoĞci, upadku i/lub zawieszania dziaáalnoĞci przez
niektóre NGOs.
Metodą badawczą byá sondaĪ diagnostyczny. Techniką - badania ankietowe
bezpoĞrednie, zaĞ narzĊdziami badawczymi - autorski kwestionariusz ankiety, dokumenty
Ĩródáowe udostĊpnione przez Partnera w projekcie, tj. Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz
ogólnodostĊpne publikacje statystyczne.
Zastosowana metodyka badaĔ jest kosztowna, niemniej jednak wybrano ją, bowiem posiada
wiele zalet. Po pierwsze jest pewnoĞü, Īe kwestionariusz ankietowy wypeániaáa odpowiednia
osoba (kompetentna w sprawach funkcjonowania konkretnej organizacji pozarządowej).
PewnoĞci takiej nie ma w przypadku ankiety pocztowej (do koĔca nie wiadomo kto wypeániaá
kwestionariusz). Poza tym w trakcie wypeániania kwestionariusza, „pod rĊką” jest osoba
odpowiedzialna za jego wypeánienie. OczywiĞcie nie chodzi tu o sugerowanie odpowiedzi, ale
8 MERGEFORMAT }
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o wsparcie merytoryczne, w razie jakichkolwiek wątpliwoĞci z konkretnym pytaniem. Stąd
teĪ ankieter, obok przygotowania technicznego, byá przeszkolony takĪe merytorycznie,
a kaĪde pytanie kwestionariusza ankiety – przedyskutowane.
W niniejszym projekcie badania terenowe przeprowadziá wspomniany wyĪej
wyszkolony ankieter, który z kaĪdym kwestionariuszem docieraá bezpoĞrednio do organizacji.
W razie wątpliwoĞci lub pytaĔ, sáuĪyá wyjaĞnieniami, dopilnowując by kaĪda z ankiet zostaáa
w naleĪyty sposób wypeániona. StrukturĊ badanych podmiotów przedstawiono na rysunku 2.

NGOs, które już
nie istnieją
25%

NGOs, które
odmówiły
wypełnienia
ankiety 6%

NGOs, które
wypełniły
ankietę 69%
Rys. 2. Struktura badanych NGOs

N=278
ħródáo: badania wáasne.

W

trakcie przeprowadzonych badaĔ uzyskano 193

poprawnie

wypeánione

kwestionariusze. Niestety, 17 organizacji pozarządowych odmówiáo udzielenia odpowiedzi,
a 68 z nich, wedáug listy podanej przez Starostwo Powiatowe, juĪ nie istnieje. Badania
przeprowadzono na przeáomie sierpnia i wrzeĞnia 2011 roku.
Analiza danych uzyskanych w wyniku badaĔ zostaáa dokonana w oparciu
o podstawowe metody statystyczne stosowane w badaniach sondaĪowych. Obok rozkáadów
procentowych badanych czynników, zastosowano równieĪ miary zmiennoĞci oraz analitykĊ
pozwalającą na identyfikacjĊ zaleĪnoĞci przyczynowo-skutkowych. Uzyskane dane ujĊte
zostaáy w formie wykresów, tabeli oraz rysunków i diagramów pozwalających w czytelny
i przejrzysty sposób uzyskaü jasne odpowiedzi dotyczące problemów poruszanych
w projekcie.
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Istota organizacji pozarz¦dowych
Jak juĪ wspomniano na wstĊpie definicjĊ organizacji pozarządowej wprowadza ustawa
o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy przywoáanej ustawy nie
dotyczą partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów
zawodowych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest skarb paĔstwa lub jednostka
samorządu terytorialnego, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz spóáek
dziaáających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.
Organizacjami pozarządowymi są nie tylko podmioty, które mają osobowoĞü prawną,
ale takĪe jednostki, które tej osobowoĞci nie mają (np. stowarzyszenia zwykáe, uczelniane
organizacje studenckie, koáa gospodyĔ wiejskich). NajwaĪniejszym jest fakt czy dany
podmiot nie naleĪy do sektora finansów publicznych oraz jego niekomercyjny charakter.
Tak wiĊc, mimo, Īe partie polityczne i tworzone przez nie fundacje, związki zawodowe
i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, mieszczą siĊ w definicji organizacji
pozarządowej, to nie mogą one uzyskaü statusu organizacji poĪytku publicznego oraz nie
mogą otrzymywaü dotacji w trybie okreĞlonym w ustawie (zgodnie z art. 3 ust. 4 nie stosuje
siĊ do nich dziaáu II ustawy, w którym jest mowa o zasadach uzyskiwania tego statusu oraz
o zlecaniu organizacjom realizacji zadaĔ publicznych).
Trzeci sektor jest definiowany nie poprzez jedną cechĊ, ale przez ich zestaw.
NajczĊĞciej uĪywana jest definicja stworzona na potrzeby miĊdzynarodowego badania John
Hopkins University (Baltimore, USA). W definicji tej wyróĪnia siĊ piĊü wymienionych
poniĪej najwaĪniejszych cech III sektora8:


istnieniem struktury organizacyjnej oraz formalną rejestracją,



strukturalną niezaleĪnoĞcią od wáadz publicznych,



niezarobkowym charakterem,



suwerennoĞcią i samorządnoĞcią,



dobrowolnoĞcią przynaleĪnoĞci.
Wobec podmiotów tworzących III sektor w ostatnim czasie najczĊĞciej – przynajmniej

w dokumentach administracji paĔstwowej – uĪywa siĊ pojĊcia „organizacje pozarządowe”.
JednakĪe obok tego okreĞlenia funkcjonują jeszcze takie nazwy jak na przykáad: organizacje
charytatywne, organizacje non-profit, organizacje spoáeczne, organizacje woluntarystyczne
8

WygnaĔski J., Czym są NGO-sy?, www.osektorze.ngo.pl
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oraz organizacje obywatelskie. Wymienione pojĊcia uĪywane są takĪe w innych kulturach,
np. charitable organizations, non-profit organizations, voluntary sector czy independent
sector.
Organizacje pozarządowe stanowią istotny element demokracji i spoáeczeĔstwa
obywatelskiego. Peánią one waĪne funkcje w spoáeczeĔstwie, gospodarce i polityce. Mówiąc
najproĞciej, organizacje te są poĪyteczne. ĝwiadczą okreĞlone usáugi i z róĪnych wzglĊdów
mogą to robiü lepiej niĪ inne podmioty. Oprócz tych bezpoĞrednich korzyĞci aktywnoĞü
organizacji pozarządowych przynosi takĪe szereg korzyĞci poĞrednich, niekiedy równie
istotnych jak te podstawowe. Jest to na przykáad tworzenie miejsc pracy czy wypeánianie
usáugami bądĨ dobrami nisz, którymi rynek ani paĔstwo nie są zainteresowane9.
Z reguáy wymienia siĊ nastĊpujące funkcje, jakie peánią organizacje pozarządowe10:
 usáugową,
 innowacyjną,
 rzeczniczą,
 rozwijania umiejĊtnoĞci przywódczych,
 mobilizacji spoáecznej,
 demokratyzacji spoáeczeĔstwa.
Jednak równoczeĞnie sygnalizuje siĊ, Īe ich dziaáalnoĞü nie jest wolna od takich dysfunkcji,
jak m.in.:
 partykularyzm,
 paternalizm,
 amatorstwo lub wrĊcz przeciwnie przesadny profesjonalizm,
 ograniczone zasoby,
 ograniczona odpowiedzialnoĞü.
W kontekĞcie funkcji usáugowej wskazuje siĊ liczne przewagi jakie posiadają organizacje
pozarządowe, zarówno nad instytucjami publicznym, jak i biznesowymi. Do najwaĪniejszych
naleĪą 11 :
 lepsza jakoĞü,
 wiĊksza dostĊpnoĞü i niĪszy koszt Ğwiadczonych usáug,
 wiĊksza zdolnoĞü do zaspokajania niszowych potrzeb.
9

Herbst J., Po co są organizacje?, www.osektorze.ngo.pl
Skrzypiec R., Ocena jakoĞci dziaáania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu PoĪytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej, Warszawa 2009.
11
Skrzypiec R., Ocena jakoĞci dziaáania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu PoĪytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej, Warszawa 2009.
10
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Prawo do dobrowolnego zrzeszania siĊ naleĪy do fundamentalnych praw czáowieka,
a swoboda dziaáalnoĞci i zaangaĪowanie obywateli w Īycie spoáeczne jest podstawą
prawdziwej demokracji. WĞród inicjatyw i instytucji, których nie moĪna zaliczyü ani do
struktur administracji paĔstwowej i samorządowej, ani do sfery dziaáaĔ stricte gospodarczych,
wyodrĊbniü trzeba organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawą dziaáalnoĞci jest
wolontarystyczne zaangaĪowanie i zewnĊtrzne finansowanie (darowizny, subwencje,
dotacje). Są to organizacje realizujące pewną misjĊ (tzn. dziaáają w imiĊ wartoĞci lub
spoáecznie poĪytecznych celów), a niedąĪące do uzyskania zysku czy zdobycia wáadzy12.
Zasady dziaáalnoĞci tych organizacji powinny normowaü nie tylko przepisy prawa, ale takĪe
swoisty kodeks

etyczny,

którego

podstawą

są nastĊpujące

zasady,

przyjĊte

na

I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrzeĞniu 1996 roku13:


Organizacje pozarządowe w swoim dziaáaniu na rzecz dobra wspólnego kierują siĊ
zasadą poszanowania godnoĞci, praw i wolnoĞci czáowieka.



Organizacje pozarządowe dziaáają w ramach obowiązującego w demokratycznym
paĔstwie prawa, wpáywając w ramach demokratycznych procedur na jego
doskonalenie.



Organizacje pozarządowe są samorządne i niezaleĪne. Zasady ich dziaáalnoĞci
okreĞlają wewnĊtrzne mechanizmy samoregulacji, tak na poziomie poszczególnych
organizacji, jak i branĪ.



DziaáalnoĞü merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest dziaáalnoĞcią
jawną, z uwagi na szczególną troskĊ o posiadane przez nie Ğrodki publiczne bądĨ
pochodzące od osób prywatnych.



Organizacje pozarządowe przeznaczają caáe wypracowane dochody na realizacjĊ
zadaĔ statutowych oraz w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji.



KaĪda organizacja pozarządowa powinna rozróĪniü w swoim statucie funkcje
zarządzające i nadzorcze. Czáonkowie kolegialnego organu nadzorczego nie powinni
pobieraü wynagrodzenia za pracĊ w tym organie.



Organizacje

pozarządowe

wspóápracują

ze

sobą

na

zasadach

partnerstwa

i wzajemnego wspierania siĊ w swoich dziaáaniach. W sytuacjach, gdy zachodzi
konflikt uznawanych wartoĞci, organizacje podejmują dziaáania przy zachowaniu
zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.
12
Kozieá M., Frączak P., Dadel M., (red.), Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania
organizacji pozarządowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2005.
13
Kozieá M., Frączak P., Dadel M., (red.), Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania
organizacji pozarządowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2005.
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Wspomniana wyĪej ustawa o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie
nakáada na samorządy terytorialne trzech szczebli (gminy, powiatu i województwa)
obowiązek tworzenia rocznych programów wspóápracy, nie precyzuje jednak, co taki program
powinien zawieraü ani jak go tworzyü, a mówi jedynie: „Organ stanowiący jednostki
samorządu

terytorialnego

uchwala

roczny

program

wspóápracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 p. 3”. Proces tworzenia
programu przybliĪają wytyczne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z 2004
roku „Zarys ramowego programu wspóápracy jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie”.
Tworzone w samorządach wieloletnie programy wspóápracy, nazywane teĪ „zasadami
wspóápracy” lub „kartą wspóápracy”, nie są obligatoryjne. Z tego powodu organizacje, które
z reguáy są inicjatorami wypracowania tego rodzaju dokumentów, napotykają trudnoĞci
z namówieniem samorządu do ich tworzenia14. WiĊkszoĞü gmin i powiatów w Polsce, choü
nie wszystkie, przygotowuje programy wspóápracy z organizacjami trzeciego sektora. JakoĞü
tych programów oraz poziom partycypacji organizacji pozarządowych przy ich konstruowaniu jest róĪny, ale nie zmienia to faktu, Īe stanowią one waĪny mechanizm regulowania
wzajemnych relacji. CzĊsto jednak ów dokument traktowany jest czysto formalnie, a poza
nim funkcjonują mechanizmy nieformalne (zarówno te dobre, jak i záe), nie uwzglĊdniające
jasnych kryteriów przydzielania wsparcia poszczególnym podmiotom.

14
Jachimowicz A., Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe- partnerzy w rozwoju ekonomii spoáecznej?, Ekonomia
Spoáeczna 2006.
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WspóÏpraca administracji publicznej z organizacjami pozarz¦dowymi
Rok 2004 byá momentem niezwykle waĪnym dla polskiego sektora pozarządowego,
z dwóch powodów. W styczniu weszáy w Īycie przepisy Ustawy o dziaáalnoĞci poĪytku
publicznego i o wolontariacie regulujące wspóápracĊ pomiĊdzy organizacjami i jednostkami
administracji publicznej. W maju, Polska staáa siĊ czáonkiem Unii Europejskiej. Oba te
wydarzenia pozwalaáy mieü nadziejĊ na rycháą zmianĊ w relacjach pomiĊdzy organizacjami
pozarządowymi i administracją – zmianĊ, której przedstawiciele sektora oczekiwali od
kilkunastu lat, i której brak od kilkunastu lat krytykowali. Dyrektywy unijne wymuszaáy
traktowanie organizacji (przynajmniej formalnie) jako partnerów w podejmowaniu decyzji
i monitorowaniu realizacji unijnych programów, nie zaĞ jedynie jako podopiecznych,
petentów czy wykonawców zadaĔ publicznych15.
Zgodnie z powszechną w Europie praktyką wiĊkszoĞü zadaĔ wáasnych samorząd
powinien realizowaü w partnerstwie (niezaleĪnie od jego zdefiniowania). Takie zdefiniowanie
relacji pozwoli na peáne wykorzystanie zalet partnerstwa, co nie byáoby moĪliwe, gdyby rola
organizacji pozarządowej zostaáa zredukowana do pasywnej roli wykonawcy zadaĔ
definiowanych przez administracjĊ. Organizacje pozarządowe, ze wzglĊdu na charakter
prowadzonych na co dzieĔ dziaáaĔ, mogą okazaü siĊ cennym partnerem nie tylko na etapie
wykonywania zadaĔ, ale takĪe na etapie definiowania przedsiĊwziĊü, tworzenia lokalnych
strategii i debaty o kondycji lokalnej spoáecznoĞci. Mają szansĊ wystĊpowaü w obydwu
waĪnych rolach, a zatem zarówno dostarczyciela usáug, jak i Ĩródáa wiedzy o lokalnych
potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania. PodejĞcie takie moĪe wymagaü od samorządów
swoiĞcie rozumianego inwestowania w organizacje pozarządowe – w ich umiejĊtnoĞci
i zasoby – tak, aby mogáy siĊ one staü równoprawnym partnerem. Pomimo, Īe
krótkoterminowe koszty mogą okazaü siĊ wysokie, to w ostatecznym rozrachunku
administracja publiczna zyskuje cennego partnera, który skutecznie moĪe pomagaü
w realizowaniu dziaáaĔ spoáecznych16.
Wspóápraca pomiĊdzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i spóádzielniami socjalnymi jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem. Organizacje pozarządowe postrzegane są czĊsto jako konkurent w dziaáaniach spoáecznych, tymczasem

15
Herbst J., Wspóápraca organizacji pozarządowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
16
Gosk I., Pyrka A., RóĪne formy wspóápracy z podmiotami ekonomii spoáecznej, Fundacja Inicjatyw SpoáecznoEkonomicznych, Warszawa 2008.
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poĪądana byáaby sytuacja, kiedy byáyby one naturalnymi partnerami dla samorządów w ich
dziaáaniach na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów spoáecznych. Zgodnie z zasadą
pomocniczoĞci, okreĞloną w Konstytucji, tam gdzie to moĪliwe, organizacje powinny dąĪyü
do przejmowania realizacji zadaĔ publicznych, uzyskując przy tym pokrycie kosztów.
Sfera wspóápracy pomiĊdzy samorządem i organizacjami spoáecznymi naleĪy chyba
do najbardziej niedocenianych zagadnieĔ w analizach poĞwiĊconych funkcjonowaniu
samorządów. Pomijając nawet jej rzeczywiste czy potencjalne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, warto zauwaĪyü, Īe jest to zagadnienie w praktyce samorządowej powszechne,
zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym jako jedno z podstawowych zadaĔ
administracji samorządowej. Jak wynika z deklaracji urzĊdników, niemal kaĪda gmina
w Polsce w jakiĞ sposób wspóápracuje z sektorem pozarządowym – czy to wspierając
organizacje, czy to powierzając im realizacjĊ okreĞlonych zadaĔ, czy wreszcie w inny sposób
(poprzez wspóápracĊ pozafinansową) wáączając je w zarządzanie lokalne17.
Dziaáania sektora pozarządowego w istotnej mierze zaleĪne są od ksztaátu relacji z administracją publiczną, w szczególnoĞci na poziomie lokalnym. Samorząd lokalny jest
bezsprzecznie najwaĪniejszym punktem odniesienia dla dziaáania wiĊkszoĞci organizacji.
Z badaĔ wynika, Īe mniej wiĊcej 70% organizacji utrzymuje regularne kontakty
z administracją publiczną szczebla centralnego, wojewódzkiego lub z jednostkami samorządu
terytorialnego. Tylko 20% organizacji nie utrzymuje kontaktów z administracją szczebla
lokalnego, a dla 49% jest to partner najwaĪniejszy. Okoáo 45% korzysta ze wsparcia
finansowego samorządu, a dla co najmniej 20% organizacji jest to warunek przetrwania,
poniewaĪ wiĊcej niĪ 60% ich rocznego dochodu pochodzi z tego wáaĞnie Ĩródáa18. Stwierdza
siĊ takĪe, Īe organizacje, nie bĊdąc dostatecznie silne, nie są partnerem dla administracji,
i zamieniają siĊ w petenta niezdolnego ani do zajĊcia stabilnej pozycji dostarczyciela usáug,
ani peánienia roli rzecznika interesów lokalnej spoáecznoĞci.
Wspóápraca pomiĊdzy administracją publiczną a organizacjami trzeciego sektora moĪe
przyjmowaü róĪne formy. Mają one charakter niefinansowy lub finansowy (tab. 1).
Samorząd terytorialny dziĊki zapisom róĪnych ustaw moĪe wspieraü dziaáania organizacji pozarządowych i spóádzielni socjalnych, moĪe im teĪ zlecaü realizacjĊ zadaĔ wáasnych.
Samorządy mają moĪliwoĞü wspieraü te dziaáania spoáecznie uĪyteczne organizacji pozarządowych i spóádzielni socjalnych, które uznają za istotne dla lokalnej spoáecznoĞci.
17
Herbst J., Wspóápraca organizacji pozarządowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
18
Gosk I., Pyrka A., RóĪne formy wspóápracy z podmiotami ekonomii spoáecznej, Fundacja Inicjatyw SpoáecznoEkonomicznych, Warszawa 2008
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Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na zasadach okreĞlonych w ustawie o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu procedury konkursowej
z inicjatywy organu administracji publicznej lub na wniosek organizacji pozarządowej.
Dotacja moĪe byü przeznaczona wyáącznie na realizacjĊ zadaĔ, nie moĪe byü to dotacja
podmiotowa. Nie moĪe byü takĪe przeznaczona na dziaáalnoĞü gospodarczą organizacji.

Tabela 1. Formy wspóápracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi
Formy wspóápracy
Formy
współpracy
Finansowe

Niefinansowe

Realizacja wspólnego projektu

Wymiana informacji

Wspieranie dziaáaĔ spoáecznie uĪytecznych

Praca w radach zatrudnienia

Zlecenie realizacji dziaáaĔ wáasnych

Praca nad dokumentami strategicznymi
Wspóápraca przy organizacji szkoleĔ, imprez

Zlecenie realizacji zadaĔ publicznych

UdostĊpnianie i

wspieranie przy nawiązywaniu

kontaktów
ħródáo: opracowano na podstawie Gosk I., Pyrka A., RóĪne formy wspóápracy z podmiotami ekonomii
spoáecznej, Fundacja Inicjatyw Spoáeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.

Samorządy mają takĪe moĪliwoĞü przekazania realizacji zadaĔ wáasnych w formie
zlecenia lub powierzenia ich ograniczonej grupie podmiotów: organizacjom pozarządowym,
organizacjom koĞcielnym i spóádzielniom socjalnym. Samorządy oraz publiczne sáuĪby
zatrudnienia mogą zleciü realizacjĊ zadaĔ publicznych lub zakupiü wszystkie niezbĊdne
towary i usáugi u podmiotów gospodarczych (w tym od organizacji pozarządowych
prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą i od spóádzielni socjalnych) udzielając zamówieĔ
publicznych. Organizacje samorządowe mogą równieĪ zleciü w tej formie instytucjom rynku
pracy (w tym organizacjom pozarządowym) zadania zdefiniowane w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy19. Przykáadem realizacji wspólnego projektu w ramach
finansowej formy pomocy są róĪnego rodzaju formy proponowane przez Program Operacyjny
Kapitaá Ludzki, który do roku 2014 bĊdzie gáównym Ĩródáem finansowania przedsiĊwziĊü
spoáecznych.
Wraz z postĊpującą od poáowy lat 90. instytucjonalizacją wspóápracy pomiĊdzy
instytucjami paĔstwa (administracji publicznej), przede wszystkim samorządu terytorialnego
i trzeciego sektora oraz zmianami w prawodawstwie paĔstwowym, pojawiają siĊ koncepcje
rozliczalnoĞci organizacji pozarządowych, przede wszystkim realizujących zadania publiczne.
RozliczalnoĞü organizacji rozumiana jako planowoĞü i sprawozdawczoĞü realizowana jest
19

Ustawa z 1 maja 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 z póĨn. zm.).
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poprzez naáoĪenie na organizacje pozarządowe zamierzające realizowaü zadanie publiczne
z wykorzystaniem Ğrodków publicznych obowiązku przedáoĪenia wniosku lub oferty, zaĞ na
realizatorów przedsiĊwziĊü sfinansowanych (w czĊĞci lub caáoĞci) ze Ğrodków publicznych,
obowiązku przedáoĪenia sprawozdania z jego realizacji. W okresie obowiązywania tzw. art.
118 szczególny nacisk káadziono na rozliczenia finansowe. I choü po wejĞciu w Īycie ustawy
o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego zwiĊkszyáa siĊ waga merytorycznej strony realizowanych
zadaĔ, to jednak nadal dominuje koncentracja na poprawnoĞci realizacji zadania (zgodnoĞü
osiągniĊtych rezultatów iloĞciowych z zaáoĪeniami oraz rozliczeĔ finansowych) nad badaniem
jakoĞci zmian dokonujących siĊ w wyniku realizacji przedsiĊwziĊü20.

20
Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejcman Z., Standardy wspóápracy administracji publicznej z sektorem
pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
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Liczebnoä© organizacji pozarz¦dowych w powiecie olsztyÑskim
W zaáoĪeniach badawczych wspomniano, iĪ w projekcie bierze udziaá caáa populacja
organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyĔskiego. BazĊ taką uzyskano ze starostwa
powiatu olsztyĔskiego. W wyniku wizji lokalnych i wywiadów terenowych okazaáo siĊ, Īe
w podanej przez starostwo liczbie organizacji pozarządowych juĪ nie istnieje aĪ 68. Ponadto,
w otrzymanym wykazie niektóre organizacje powtarzaáy siĊ, a nie byáo tych, które udaáo siĊ
zweryfikowaü w terenie. Zatem, wedáug przeprowadzonych badaĔ w powiecie olsztyĔskim
istnieje (wedáug stanu na wrzesieĔ 2011 roku) i funkcjonuje 210 organizacji pozarządowych
(tab.2).

Tabela 2. Organizacje pozarządowe funkcjonujące w powiecie olsztyĔskim
Nazwa organizacji
Nazwa
organizacji pozarządowej
pozarządowej

Nazwa
gminy
Nazwa gminy
OSP Szaástry

Stowarzyszenie "Dzieciom Wiejskim"
Stowarzyszenie Twórcze "Teatr WĊgajty"
OSP Wrzesina
Stowarzyszenie "Kawkowiacy"
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Warkaáy i Okolic "Nasza Szkoáa"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Polskiej Wsi
JONKOWO

OSP WĊgajty
OSP Jonkowo
OSP Mątki
RĊką Dzieáo Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne
Dobry Samorząd Miast i Gmin OlsztyĔskich
Stowarzyszenie Zielona Gmina z siedzibą w Pupkach
Stowarzyszenie MieszkaĔców Wsi àomy i Graszewko "Nad Jeziorem"
Stowarzyszenie MiáoĞników WĊdkarstwa "Taaka Ryba"
Stowarzyszenie "Szaástry"
OSP w Kruzach
OSP Lutry
Stowarzyszenie Moje Miejsce Kolno

KOLNO

Stowarzyszenie "Nasza BĊsia"
Stowarzyszenie "Centrum Kulturalno-OĞwiatowe w Lutrach"
Stowarzyszenie Rozwoju Lutr
OSP w Kolnie
Ludowy Klub Sportowy "BKS Warmianka BĊsia"

STAWIGUDA

OSP w Bartągu /
Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda "Wspólny Dom"
Stowarzyszenie Przyjacióá Stawigudy
Spoáeczno-Kulturalne Stowarzyszenie MiáoĞników Plusk
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Nazwa
Nazwa organizacji
organizacji pozarządowej
pozarządowej

Nazwa gminy
gminy
Nazwa
OSP GryĨliny
OSP w Pluskach
OSP Stawiguda

Stowarzyszenie "Teatr Prawie Dorosáy"
Stowarzyszenie Budowy Osiedla "Zielony Las"
Stowarzyszenie "GryĨliny Wierne Warmii"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Agrafka"
Spoáeczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ĝw. àazarza
Stowarzyszenie "Nasz Derc"
Stowarzyszenie na Rzecz Niepeánosprawnych
JEZIORANY

Stowarzyszenie "PrzedsiĊbiorców Ziemi JezioraĔskiej"
Stowarzyszenie Przyjacióá Gimnazjum w Jezioranach
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepeánosprawnych i Ich Rodzin - ĩardeniki
WarmiĔsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Forum Kobiet"
OSP Derc
OSP Goáogóra
OSP w ĝwiątkach
OSP w Wosáawkach

ĝWIĄTKI

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ĝwiątki
Stowarzyszenie Przyjacióá Goáogóry
Stowarzyszenie Przyjacióá Kwiecewa
Towarzystwo Ekologiczne "Ekorozwój" w ĝwiatkach
OSP BRĄSWAàD
Stowarzyszenie "Nasze Dzieci"
WarmiĔskie Stowarzyszenie Kobiet KieĨliĔskich
Fundacja "Albatros"
OSP KieĨliny
OSP w SprĊcowie
OSP Tuáawki
Spoáeczny Komitet Rozbudowy Szkoáy / SprĊcowo
Stowarzyszenie "àugwaád"

DYWITY

Stowarzyszenie "Nasza WieĞ" / Frączki
Stowarzyszenie "Nasze Gady"
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "ĩyü Lepiej"
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Dywitach
Stowarzyszenie Przyjacióá SĊtala
Stowarzyszenie Przyjacióá Wsi Bukwaád
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sáupy i Okolic /
Stowarzyszenie "WarmiĔska WieĞ" / RóĪnowo
Wspólnota WáaĞcicieli Domków Letniskowych "Wadąg"
Stowarzyszenie 4xK /
Fundacja "Prymus"

OLSZTYNEK

OSP w Elgnówku
OSP MaĔki
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Nazwa
Nazwa organizacji
organizacji pozarządowej
pozarządowej

Nazwa
Nazwa gminy
gminy

OSP Olsztynek
OSP w Pawáowie
OSP Waplewo
WarmiĔsko-Mazurskie stowarzyszenie Wspierania PrzedsiĊbiorczoĞci w Olsztynku
Stowarzyszenie Bezrobotnych "Ostoja"
Stowarzyszenie do PielĊgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. Emil von Behring
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepeánosprawnych i Ich Rodzin
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olsztynek
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic "BądĨmy Razem"
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MáodzieĪy z Problemami Zdrowotnymi "Nasza Ameryka"
Stowarzyszenie Przyjacióá MiejscowoĞci Lutek
Stowarzyszenie "Droga"
Towarzystwo Przyjacióá Olsztynka
Fundacja "Idealna Gmina"
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" w Olsztynku
BSB
Stowarzyszenie "Pro-Re"
WĊgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"
Biskupieckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
Biskupieckie Stowarzyszenie Prywatnych PrzedsiĊbiorców
Komitet Budowy Sieci Wodnej i Kanalizacyjnej w ObrĊbie Rukáawki gm. Biskupiec
OSP w Biskupcu
OSP w Botowie
OSP w Bredynkach
OSP w Droszewie
OSP w Kobuátach
OSP Stanclewo
OSP w WĊgoju
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umysáowym Koáo w Biskupcu
BISKUPIEC

Stowarzyszenie "Naszym Dzieciom"
Stowarzyszenie Pro Cultura
Stowarzyszenie "Przystanek Rasząg"
Stowarzyszenie Kobiet 'Barwy Warmii"
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziaáania OtyáoĞci "ĩyj Zdrowo i Schudnij" Smukli w Biskupcu
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju OĞwiaty "ĩak" w Biskupcu
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Barka"
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. àazarza "Lazarus" w Biskupcu
Stowarzyszenie Przyjacióá Szkoáy "Dwójeczka"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stanclewo i Bredynki
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie, Kmionka, Sadowo
Towarzystwo "Przyjaciele Szkoáy"
Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne MniejszoĞci Niemieckiej na Warmii i Mazurach
FiS NADiR
Biskupieckie Towarzystwo ĩeglarskie
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Nazwa
Nazwa organizacji
organizacjipozarządowej
pozarządowej

Nazwa
Nazwa gminy
gminy

WarmiĔskie Stowarzyszenie Kobiet w Dobrym MieĞcie
Stowarzyszenie "Przystanek MiĊdzylesie"
Europejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Spoáeczne "Pinokio"
Chór Parafialny "Concordia"
Stowarzyszenie "Osiedla przy Lesie"
Stowarzyszenie "Kresowiacy"
Stowarzyszenie UĪytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej "Dob-Sat”
Stowarzyszenie na Rzecz MáodzieĪy Dobrego Miasta "Alter Ego"
Stowarzyszenie "Pro-Architektura"
Stowarzyszenie Turystyki, Rekreacji i Sportów Alternatywnych "WarmiĔskie Wáóczykije"
OSP w Dobrym MieĞcie
Stowarzyszenie "WarmiĔska Grupa àucznicza"
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych "Pasja"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoáy i Wsi
Lokalna Grupa Dziaáania "WarmiĔski Zakątek
OSP w Smolajnach
Stowarzyszenie "Nasza Szkoáa"
OSP w Piotraszewie
Stowarzyszenie na Rzecz MieszkaĔców Piotraszewa "WieĞ Moich marzeĔ"
OSP w Praslitach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Praslity
DOBRE MIASTO

Stowarzyszenie na Rzecz OĞwiaty w Dobrym MieĞcie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umyslowym Koáo w Dobrym MieĞcie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym MieĞcie
Stowarzyszenie "Dziaáajmy Wspólnie"
Stowarzyszenie na Rzecz MieszkaĔców "Maáa WieĞ"
Stowarzyszenie "Przyjaciel Dziecka" w Gáotowie
Stowarzyszenie "Gáotowo Moja WieĞ"
OSP w Gáotowie
Stowarzyszenie "Glotovia"
Stowarzyszenie "Spotkajmy siĊ w Swobodnej"
Stowarzyszenie Charytatywne "Pax et Bonum"
Dobromiejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spoáecznych
Stowarzyszenie "Kirsna" w Orzechowie
Stowarzyszenie MáodzieĪowe "Pod Jesionem"
OSP w Jesionowie
OSP w PodleĞnej
OSP w Orzechowie
Stowarzyszenie WarmiĔskich Chopów Bosych
OSP w Cerkiewnik
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Cerkiewnik
Stowarzyszenie "ĝwiąteczna Kapela"
Stowarzyszenie "Druga Strona Ognia"
Stowarzyszenie "Warmia"

PURDA

OSP "Pomoc MaltaĔska
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Gmina Purda Zaprasza"
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Nazwa
Nazwa organizacji
organizacjipozarządowej
pozarządowej

Nazwa gminy
gminy
Nazwa

Stowarzyszenie Ekologiczne "àajs 2000"
OSP w Butrynach
OSP w Nowej Wsi
OSP w Purdzie
Stowarzyszenie Ekologiczne "Bielik"
Stowarzyszenie "Instytut Rozwoju"
towarzyszenie na Rzecz Klebarka Maáego
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. ĝw. àazarza "Lazarus" w Klebarku
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Prejáowa
Stowarzyszenie Przyjacióá Gimnazjum w Purdzie
Stowarzyszenie Przyjacióá Klebarka Wielkiego "Nasza WieĞ"
Stowarzyszenie Przyrodnicze "Puszcza Ramucka"
Towarzystwo Przyjacióá Gimu
OSP w Gietrzwaádzie
Stowarzyszenie „PiĊkny Most’
OSP Naglady
OSP w Sząbruku
OSP Unieszewo
GIETRZWAàD

OSP Woryty
RentyĔskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Gilwa"
Stowarzyszenie "Woryty"
Stowarzyszenie "Garian"
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Diament"
Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych
OSP Barczewko
Stowarzyszenie "Nasze àĊgajny"
OSP Bartoáty Wielkie
OSP w Ramsowie
Stowarzyszenie "Eko-Dadaj"
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wrota"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Infrastruktury w MiejscowoĞci Bark
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo

BARCZEWO

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej "Lazarus" w Ramsowie
Stowarzyszenie "Przystanek àĊgajny"
Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-OĞwiatowe "Teleinfo" w NiedĨwiedziu
Stowarzyszenie Rozwoju Soáectwa Szynowo
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ramsowa i Okolic
Stowarzyszenie Wiejskie "Nasze Skajboty"
Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo"
OSP Barczewo
Stowarzyszenie "KaĪdemu Daü SzansĊ"
Stowarzyszenie Inicjatyw obywatelskich w Barczewie
Towarzystwo Przyjacióá Mokin

ħródáo: badania wáasne.
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NajwiĊkszą obszarowo gminą w powiecie olsztyĔskim jest gmina Olsztynek, jednak
nie ma to Īadnego przeáoĪenia na liczbĊ funkcjonujących w niej organizacji pozarządowych.
NajwiĊcej jest ich w gminie Dobre Miasto, która to z liczbą 44 organizacji wysuwa siĊ na
zdecydowane prowadzenie w tym rankingu (pomimo faktu, Īe gmina ta wcale nie dominuje
pod wzglĊdem liczby ludnoĞci). Niewątpliwie muszą tu wystĊpowaü sprzyjające warunki dla
funkcjonowania i dziaáania organizacji pozarządowych, takich jak wsparcie ze strony
samorządu oraz szeroko rozumiana aktywnoĞü gminy. WĞród organizacji pozarządowych
powiatu dobromiejskiego istnieją organizacje funkcjonujące w wielu obszarach dziaáalnoĞci
i skupiających mieszkaĔców z bardzo

róĪnych Ğrodowisk. Najmniej organizacji

pozarządowych jest w gminie ĝwiątki - jedynie 7 jednostek (rys.3).

Purda
7%

Gietrzwałd
5%

Barczewo
9%

Dobre Miasto
21%
Biskupiec
14%

Olsztynek
9%

Kolno
Jonkowo 4%
8%
Stawiguda
6%

Jeziorany
4%
Dywity
10% Świątki
3%

Rys. 3. Struktura organizacji pozarządowych w gminach
N=210
ħródáo: badania wáasne.

Jak wspomniano wyĪej, aĪ 68 organizacji znajdujących siĊ w spisie starostwa niestety
juĪ nie istnieje (tab. 3). Powody tego stanu rzeczy są bardzo róĪne. CzeĞü z nich jest w stanie
likwidacji, a zatem de facto juĪ od dáuĪszego czasu nie podejmuje Īadnego rodzaju
dziaáalnoĞci. Wnioskuje siĊ takĪe, iĪ inne nie istnieją od wielu lat, gdyĪ na ich temat nie
moĪna byáo uzyskaü Īadnych informacji nawet w urzĊdzie gminy. Jeszcze inne zmieniáy
nazwĊ, wiĊc jako takie nie istnieją lub zmieniáy siedzibĊ, i wedáug nowej lokalizacji nie
podlegają juĪ pod powiat olsztyĔski.
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Tabela 3. Nieistniejące organizacje pozarządowe w powiecie olsztyĔskim
Status
Status
organizacji
organizacji

Jak długo
dáugo
Jak
nieaktywna?
nieaktywna?

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

Purda

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

stan likwidacji

od 5 lat

bez danych

bez danych

Nazwa
NazwaNGO
NGO/ adres
/ adres

Gmina
Gmina

1

Stowarzyszenie WáaĞcicieli
i WspóáwáaĞcicieli
NieruchomoĞci Osiedla
Purda Poáudnie

Purda

2

Stowarzyszenie "Serwent"

L.P.

Uwagi
Uwagi

3

Stowarzyszenie "Abakus"

Purda

Stowarzyszenie zakoĔczyáo dziaáalnoĞü z uwagi
na wygaĞniĊcie celu, w jakim zostaáo powoáane.

4

Stowarzyszenie "Przykop"

Purda

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy.

5

Stowarzyszenie Przyjacióá
Wsi WarmiĔskiej

Barczewo

Stowarzyszenie w stanie likwidacji.

stan likwidacji

bez danych

6

Stowarzyszenie "Nasza
Rodzina"

Barczewo

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

od roku

7

Stowarzyszenie "Dwa
Jeziora"

Barczewo

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

8

Stowarzyszenie "7 Niebo"

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od wielu lat

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od wielu lat

Barczewo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Biskupiec

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od wielu lat

Biskupiec

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

Biskupiec

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Biskupiec

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Biskupiec

Stowarzyszenie zarejestrowano pod nową nazwą.

nie istnieje

bez danych

Biskupiec

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

stan likwidacji

bez danych

9
10
11
12
13
14
15.
16
17

18

19
20

21

22

23
24

Stowarzyszenie SpoáecznoKulturalne "Ziemia
Barczewska"
Stowarzyszenie Przyjacióá
Dzieci Wiejskich
Stowarzyszenie Mini
Browarów Polskich
Stowarzyszenie
PrzedsiĊbiorców w
Barczewie
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspóápracy Gmin
Biskupieckie Towarzystwo
Gospodarcze
Stowarzyszenie SpoáecznoKulturalne "Nasz Kawaáek
Warmii"
Towarzystwo Przyjacióá
Szkoáy
Towarzystwo Przyjacióá
Ziemi Biskupieckiej
Wojewódzka Federacja
StowarzyszeĔ Bezrobotnych
Województwa
OlsztyĔskiego
Ochotnicza StraĪ PoĪarna
przy MM International w
Biskupcu
Stowarzyszenie Wiejskie
Aktywne Kabikiejmy
Stowarzyszenie
"Propagowania Idei
Reformowania
Szkolnictwa" w Dobrym
MieĞcie
Stowarzyszenie
Poszkodowanych w Wyniku
Prywatyzacji
PrzedsiĊbiorstw
PaĔstwowych w Polsce
Stowarzyszenie "Osada za
Wsią"
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Stary Dwór

Dobre Miasto

Stowarzyszenie w stanie likwidacji.

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

od wielu lat

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

24MERGEFORMAT }
{ PAGE \*
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L.P.
25

26

27
28
29

30

31

32
33

Nazwa
NGO/ adres
/ adres
Nazwa NGO
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i MáodzieĪy
Uzdolnionej "Talent"
Stowarzyszenie MáodzieĪy
Wsi Knopin "Grupa
Oryginalnych Ludzi
G.O.L."
Stowarzyszenie
MáodzieĪowe "Ulica"
Stowarzyszenie "Aktywna
MáodzieĪ"
Dobromiejskie
Stowarzyszenie "Forum
Prawicy"
Dobromiejskie
Stowarzyszenie
Bezrobotnych
Dobromiejskie
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie "Ognisko"
Dobromiejskie
Stowarzyszenie
RzemieĞlników i Kupców
MiĊdzynarodowy Chór
"Canzonetta"

Gmina
Gmina

Uwagi
Uwagi

Status
Status
organizacji
organizacji

Jak
Jak długo
dáugo
nieaktywna?
nieaktywna?

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od 5 lat

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od wielu lat

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dobre Miasto

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

Dobre Miasto

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

nie istnieje

bez danych

nie istnieje w
tym powiecie

bez danych

zamiar
likwidacji

od 6 lat

34

Ochotnicza StraĪ PoĪarna
"Pol-Mot Warfama S.A."

35

Ochotnicza StraĪ PoĪarna w
Wichrowie

36

Stowarzyszenie
Socjoterapeutów "ħródáo"

Jonkowo

37

Stowarzyszenie "Szuwary"

Jonkowo

38.

Stowarzyszenie
Animatorów Kultury Wsi w
Jonkowie /

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od wielu lat

Jonkowo

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Jonkowo

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

od wielu lat

Jonkowo

Stowarzyszenie w stanie likwidacji.

stan likwidacji

bez danych

Jonkowo

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku
miesiĊcy

Gietrzwaád

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

Gietrzwaád

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

stan likwidacji

bez danych

39
40

41
42
43
44
45
46

47
48
49

Stowarzyszenie "Balong"
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Jonkowo
"Nasza Gmina"
Stowarzyszenie
Pracodawców Gminy
Jonkowo
Stowarzyszenie "Garzewko
- Moja Wioska, Mój ĝwiat"
Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji Zawodowej
"Professio"
Stowarzyszenie "Daü
SzansĊ"
Stowarzyszenie "Wspólna
Droga"
Stowarzyszenie Osób
Niepeánosprawnych Gminy
Jonkowo
OlsztyĔskie Stowarzyszenie
Kardionefrologiczne "CorNef"
Mazurskie Stowarzyszenie
"Za Rzeką"
Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne
"Derc"

Dobre Miasto

Jeziorany

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.
Zmiana adresu (dziaáalnoĞü na terenie innej gminy
i powiatu, wiĊc brak moĪliwoĞci objĊcia
badaniem).
Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

Stowarzyszenie w stanie likwidacji.
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L.P.
50
51
52

NazwaNGO
NGO/ adres
/ adres
Nazwa
Stowarzyszenie Przyjacióá
Derca
Stowarzyszenie na Rzecz
MáodzieĪy Miejskiej i
Wiejskiej "Lokalny Plus"
Stowarzyszenie "Dolina
Wiernej àyny"

Gmina
Gmina

Uwagi
Uwagi

Status
Status
organizacji
organizacji

Jak
Jak długo
dáugo
nieaktywna?
nieaktywna?

stan likwidacji

bez danych

Jeziorany

Stowarzyszenie w stanie likwidacji.

Jeziorany

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Dywity

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

53

Stowarzyszenie MiáoĞników
Ziemi Dywickiej

Dywity

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od 2003

54

Ochotnicza StraĪ PoĪarna w
BĊsi

Kolno

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

55

Ochotnicza StraĪ PoĪarna w
Kominkach

Kolno

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Kolno

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

Stawiguda

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

od roku

Stawiguda

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

od kilku lat

Stawiguda

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od 15 lat

Stawiguda

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Olsztynek

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

od 2009

Olsztynek

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

Olsztynek

Stowarzyszenie faktycznie nie dziaáa, planowane
rozwiązanie.

zamiar
likwidacji

bez danych

Olsztynek

Brak moĪliwoĞci lokalizacji - brak informacji w
UrzĊdzie Gminy

bez danych

bez danych

Olsztynek

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

od kilku lat

Olsztynek

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.

nie istnieje

bez danych

nie istnieje

bez danych

nie istnieje w
tym powiecie

bez danych

56
57
58

59

60

61
62
63
64
65
66
67
68

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno
Parafialny Klub ĩeglarski
Pluski p.w. ĝw. Michaáa
Archanioáa
Stowarzyszenie Pomocy
Spoáecznej 'Podajmy DáoĔ"
Stowarzyszenie
Producentów Drobiu Grupa Producencka
Stawiguda
Stowarzyszenie
Wzajemnego Wsparcia i
Szerzenia Pozytywnych Idei
"Horus"
Stowarzyszenie
"Authalia.org"
Ochotnicza StraĪ PoĪarna w
Mierkach
Olsztyneckie
Stowarzyszenie Rozwoju
Regionalnego "Zamek"
Stowarzyszenie
Geologiczne "Species"
Stowarzyszenie Kupców
Olsztynka
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju OĞwiaty i Nauki w
Olsztynku
Stowarzyszenie Teatru
"MiĊdzy Innymi"
Stowarzyszenie "Razem
àatwiej"

Olsztynek
Olsztynek

Na miejscu pozyskano informacjĊ, Īe
stowarzyszenie nie istnieje.
Zmiana adresu (dziaáalnoĞü na terenie innej gminy
i powiatu, wiĊc brak moĪliwoĞci objĊcia
badaniem).

ħródáo: opracowanie wáasne .

W Ğwietle powyĪszych faktów moĪna sądziü, iĪ podobnie jest w oficjalnych statystykach w caáym kraju. W tym stanie ukryta jest trudna do oszacowania liczba „martwych
dusz” – organizacji, które w rzeczywistoĞci juĪ nie istnieją lub nie prowadzą Īadnych dziaáaĔ,
jednak oficjalnie nie zostaáy zlikwidowane. Szacuje siĊ, Īe ich liczba wĞród wszystkich
organizacji pozarządowych, wynosi okoáo 25% ogóáu zarejestrowanych podmiotów21.
21

Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe. NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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Aktywnoä© organizacji pozarz¦dowych w powiecie olsztyÑskim
Zarejestrowanie

organizacji pozarządowej

sprawia,

Īe

organizacja

uzyskuje

22

osobowoĞü prawną, co daje prawo przede wszystkim do :
 „realizacji zadaĔ publicznych”, czyli realizowania projektów, które sáuĪą dobru
spoáecznemu, i które są w caáoĞci lub czĊĞciowo finansowane z pieniĊdzy publicznych
samorządowych i rządowych;
 starania siĊ o dofinansowanie swoich dziaáaĔ (projektów) w innych konkursach
dotacyjnych lub grantowych (np. ze Ğrodków europejskich, od fundacji prywatnych),
 otrzymywania darowizn od osób prywatnych i firm, które mogą odliczyü to sobie od
podstawy opodatkowania;
 zwolnienia z páacenia podatku dochodowego – w okreĞlonych zakresach,
 tworzenia reprezentacji danej grupy czy spoáecznoĞci, np. bycia czáonkiem federacji,
co wzmacnia gáos, opiniĊ, stanowisko w wielu sprawach;
 uczestniczenia w ksztaátowaniu polityki lokalnej poprzez konsultowanie aktów
prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w okreĞlonych zakresach, np. miejscowych
planów rozwoju, programów wspóápracy z organizacjami pozarządowymi i innych
dokumentów dotyczących spraw spoáecznych;
 korzystania z pomocy wolontariuszy;
 prowadzenia

tzw.

odpáatnej

dziaáalnoĞci

poĪytku

publicznego,

co

–

bez

zarejestrowania siĊ jako przedsiĊbiorca, tj. bez zarejestrowania dziaáalnoĞci
gospodarczej – umoĪliwia, na okreĞlonych warunkach, sprzedaĪ usáug i towarów;
 prowadzenia

dziaáalnoĞci

gospodarczej

(po

uzyskaniu

wpisu

do

rejestru

przedsiĊbiorców);
 zatrudniania pracowników;
 starania siĊ o status OPP, który daje prawo do ubiegania siĊ o 1% podatku
dochodowego, páaconego przez osoby prywatne;
 w wielu samorządach: korzystania z róĪnych przywilejów: np. bezpáatnych szkoleĔ,
doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego.
NajczĊĞciej wybieraną formą prowadzenia dziaáalnoĞci przez organizacje pozarządowe
powiatu olsztyĔskiego okazaáo siĊ stowarzyszenie. Ten rodzaj wybraáo aĪ 99% z wszystkich

22

www.poradnik.ngo.pl
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badanych podmiotów. Drugą formą, okazaáa siĊ fundacja. Taka forma wystĊpowaáa jedynie
w gminach Dywity i Olsztynek (rys.4 i 5).

Fundacja
1%

Stowarzyszenie
99%

Rys.4. Formy organizacyjne NGOs
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Stowarzyszenia i fundacje są wiĊc w powiecie olsztyĔskim najbardziej typowymi
formami prawnymi organizacji pozarządowych. Modelowo te dwie formy prawne róĪnią siĊ
w sposób zasadniczy, jednakĪe w praktyce ich dziaáalnoĞü moĪe byü zbliĪona. I tak,
stowarzyszenie to grupa osób (przyjacióá, bliĪszych i dalszych znajomych, czáonków
rodziny), które mają wspólne zainteresowania lub wspólny cel. Razem chcą rozwijaü swoje
zainteresowania lub osiągnąü wyznaczony sobie cel. Natomiast o powoáaniu fundacji i o tym,
czym bĊdzie siĊ ona zajmowaü, decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator lub
fundatorzy), które chcą osiągnąü jakiĞ waĪny spoáecznie cel (np. podnieĞü poziom
wyksztaácenia máodych osób w danej miejscowoĞci) i na ten cel przekazują majątek. W sensie
prawnym fundacja to ten wáaĞnie majątek (pieniądze, papiery wartoĞciowe, ruchomoĞci,
nieruchomoĞci). Fundator moĪe przekazaü majątek takĪe na to, aby osiągnąü cel waĪny
gospodarczo (np. rozwój ekonomiczny okreĞlonego obszaru).
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19

Barczewo

28

Biskupiec

36

Dobre Miasto
Dywity
Gietrzwałd

19

1

10
8

Jeziorany

14

Jonkowo
Kolno
Olsztynek
Purda

8
17

1

13

Stawiguda
Świątki

12
7
Stowarzyszenie

Fundacja

Rys.5. LiczebnoĞü NGOs wg form organizacyjnych
N=193
ħródáo: badania wáasne.

NajwaĪniejszym aspektem odróĪniającym fundacjĊ od stowarzyszenia jest kwestia
majątku. W oĞwiadczeniu woli o ustanowieniu fundacji (akcie fundacyjnym) fundator
wskazuje cel fundacji oraz skáadniki majątkowe przeznaczone na jego realizacjĊ (art. 3 ust 2
i 3 Ustawy o fundacjach). Przepisy prawa nie wskazują minimalnej wartoĞci majątku
koniecznego do zaáoĪenia fundacji, ale nie moĪe istnieü fundacja zupeánie pozbawiona
majątku. Majątek jest podstawą utworzenia i dziaáania fundacji. Wyczerpanie Ğrodków
finansowych i majątku fundacji jest jedną z przyczyn jej likwidacji (art. 15). MoĪe ona zostaü
ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów spoáecznie lub
gospodarczo uĪytecznych, w szczególnoĞci takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki
i nauki, oĞwiata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spoáeczna, ochrona
Ğrodowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1 Ustawy o fundacjach23). Fundacja nie moĪe
zostaü utworzona w celu dziaáania na rzecz fundatora, jego rodziny lub realizacji
partykularnych, osobistych interesów okreĞlonej grupy. Cele fundacji muszą zawsze mieü
szerszy, ogólnospoáeczny horyzont.
Do zaáoĪenia stowarzyszenia nie jest potrzebny Īaden majątek, konieczne jest
natomiast co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie opiera swoją dziaáalnoĞü na pracy spoáecznej
23

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991 nr 46 poz. 203).
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czáonków (art. 2 ust 3 Prawa o stowarzyszeniach24). JeĞli liczba czáonków zmniejszy siĊ
poniĪej wymaganego minimum (15 osób), jest to podstawa do likwidacji stowarzyszenia.
MoĪe ono zostaü utworzone w kaĪdym celu prawnie dozwolonym pod warunkiem, Īe nie
bĊdzie to cel komercyjny, zarobkowy. Stowarzyszenie moĪe ograniczaü zakres swojej
dziaáalnoĞci wyáącznie do dziaáania na rzecz swoich czáonków, a jego dziaáalnoĞü nie musi
byü spoáecznie uĪyteczna.
Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zyskują osobowoĞü prawną, co daje im
miĊdzy innymi prawo do uczestnictwa w ksztaátowaniu polityki lokalnej (np. przez udziaá
w konsultacjach) oraz prawo do starania siĊ o pieniądze publiczne i prywatne na realizacjĊ
swoich i dziaáaĔ, a takĪe moĪliwoĞü korzystania z pomocy wolontariuszy. Byü moĪe kwestia
koniecznoĞci wniesienia majątku w celu zaáoĪenia fundacji oraz tzw. celów szerszego
horyzontu jest powodem nie wybierania tej formy dziaáalnoĞci dla prowadzenia organizacji
pozarządowych.

Niestety

Īadna

z

przebadanych

organizacji

NGOs

nie

wybraáa

funkcjonowania jako organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego (np. jako cech,
izba, zrzeszenie zawodowe) ani jako organizacja lub instytucja spoáeczna koĞcioáa lub
związku wyznaniowego. Tego typu NGOs nie istnieją w powiecie olsztyĔskim.
Godnym odnotowania jest fakt, Īe organizacje pozarządowe w odróĪnieniu od
organów publicznych (lecz podobnie jak biznes), są prywatne i powstają z inicjatywy ich
zaáoĪycieli. Natomiast w odróĪnieniu od biznesu, a podobnie jak wáadze publiczne, dziaáają
w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje tego typu dostarczają usáug
obywatelom, niejednokrotnie wypeániając lukĊ, której nie zapeánia sektor publiczny
i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki paĔstwa, równieĪ te, których pomimo
istniejącego zapotrzebowania nie realizują podmioty publiczne, czy teĪ podmioty prywatne
zorientowane na zysk25.
Badane organizacje (tylko stowarzyszenia, bowiem fundacje czáonków nie zrzeszają)
z powiatu olsztyĔskiego, to najczĊĞciej jednostki zrzeszające od 21 do 50 osób (rys. 6).
Najmniej, bo tylko 2%, jest organizacji duĪych, które liczą ponad 80 czáonków. W skali kraju
jest nieco inaczej. Co dwudzieste stowarzyszenie (6%) zrzesza mniej niĪ 15 osób (do
utworzenia stowarzyszenia zwykáego potrzebne są minimum trzy osoby, do utworzenia zaĞ
najpopularniejszego w Polsce stowarzyszenia zarejestrowanego – 15 osób). AĪ 40%
organizacji zrzesza miĊdzy 15 a 30 osób, a 16% skupia ponad 100 czáonków. Mniejsze są –
z natury rzeczy – organizacje zlokalizowane na wsi (poáowa zrzesza nie wiĊcej niĪ 30
24

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855).
Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Elipsa,
Warszawa 2009.
25
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czáonków, a zaledwie co szesnasta ma ponad 100 czáonków), a takĪe te dziaáające na skalĊ
powiatu, gminy czy najbliĪszego sąsiedztwa (tylko co dziesiąta ma ponad 100 czáonków)26.

4 NGOs, 2%

14 NGOs, 8%

60 NGOs, 32%

109 NGOs,
58%
do 20 os.

21-50 os.

51-80 os.

powyżej 80 os.

Rys. 6. Struktura NGOs wg liczby czáonków
N=187
ħródáo: badania wáasne.

Podane powyĪej liczby nie oznaczają liczby osób faktycznie angaĪujących siĊ
w dziaáania organizacji. Z deklaracji przedstawicieli organizacji wynika, Īe Ğrednio ponad
jedna trzecia to czáonkowie „wirtualni”, mimo formalnego czáonkostwa, nie pojawiają siĊ na
zebraniach, nie páacą skáadek i praktycznie nie utrzymują kontaktów z organizacją. W Polsce
tylko w co dziesiątym stowarzyszeniu wszyscy czáonkowie aktywnie wáączają siĊ w Īycie
organizacji. Im wiĊksza, bardziej masowa organizacja, tym mniejszy odsetek czáonków
faktycznie angaĪuje siĊ w jej dziaáania. W maáych organizacjach, liczących do 20 czáonków,
Ğrednio aktywnych jest 56% z nich, podczas gdy w duĪych, liczących powyĪej 250 czáonków
– 45%27.
Zarówno w stowarzyszeniach, jak i w fundacjach wáadzĊ sprawuje zarząd. To wáaĞnie
czáonkowie zarządu podejmują najwaĪniejsze decyzje w organizacji, reprezentując ją
w kontaktach zewnĊtrznych, pozyskują pieniądze na dziaáalnoĞü i nimi zarządzają, a takĪe są
odpowiedzialni za to, Īeby organizacja dziaáaáa zgodnie z prawem cywilnym, prawem pracy
i rachunkowym. PrzeciĊtna liczba osób tworzących zarząd stowarzyszenia lub fundacji
w Polsce jest okreĞlana w statucie. W wiĊkszoĞci organizacji (okoáo 64%) liczba jego

26

Herbst J., Przewáocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2011.
tamĪe.
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czáonków wynosi od trzech do piĊciu osób, co wydaje siĊ byü rezultatem kompromisu miĊdzy
poszanowaniem zasad demokracji i reprezentacji czáonków (przede wszystkim w przypadku
stowarzyszeĔ) a efektywnoĞcią pracy i podejmowania decyzji. Blisko jedna trzecia
organizacji ma jednak zarząd liczący wiĊcej niĪ piĊü osób, przy czym zarządy maáe
charakterystyczne są przede wszystkim dla fundacji, duĪe zaĞ dla stowarzyszeĔ28.
W zarządzie organizacji pozarządowych w powiecie olsztyĔskim jest podobnie jak w skali
kraju. NajczĊĞciej przewaĪają zarządy od 3 do 5 osób. Jest ich dokáadnie tyle samo ile w skali
kraju, czyli 64%. Ale nawet w powiecie olsztyĔskim pojawiają siĊ zarządy duĪe, skupiające
ponad 10 czáonków, w tym jeden, w którym zasiada aĪ 25 osób.

3215
2556

Kobiety

Mężczyźni

Rys.7. Liczba czáonków NGOs wg páci
ħródáo: badania wáasne.

WĞród czáonków i wáadz organizacji pozarządowych powiatu olsztyĔskiego
przewaĪają mĊĪczyĨni, jednak wĞród pracowników dominują kobiety. WĞród czáonków
organizacji takĪe wiĊkszoĞü (56%) stanowią mĊĪczyĨni. Niejako konsekwencją tych proporcji
páci jest teĪ Ğrednio 57% - procentowy udziaá mĊĪczyzn we wáadzach organizacji. Struktury
liczebnoĞci czáonków NGOs wedáug páci i w poszczególnych gminach, przedstawiono
odpowiednio na rysunkach 7 i 8.

28

tamĪe.
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208
220

Barczewo
Biskupiec

439
469

Dobre Miasto
274
269

Dywity
Gietrzwałd
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Jeziorany
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150

Jonkowo
Kolno

56

214
249

168

264

Olsztynek
142

Purda

128

Stawiguda
Świątki

85

114

516
513

414

284
218
Kobiety

Mężczyźni

Rys. 8. Struktura liczby czáonków NGOs w gminach
Liczba czáonków wszystkich organizacji=5771.
ħródáo: badania wáasne.

Z analizy danych dotyczących czáonków organizacji wynika, Īe najbardziej „sfeminizowane” organizacje to te zajmujące siĊ ochroną zdrowia, pomocą spoáeczną i edukacją;
z kolei mĊĪczyĨni przewaĪają w organizacjach zajmujących siĊ sportem, turystyką, rekreacją
i hobby (Ğrednio stanowią tam trzy czwarte bazy czáonkowskiej). Spoglądając natomiast na
strukturĊ pracowników, znajduje siĊ takĪe znaczącą liczbĊ kobiet (oprócz branĪ juĪ wczeĞniej
wymienionych) w organizacjach zajmujących siĊ kulturą i sztuką.
W powiecie olsztyĔskim funkcjonują takie gminy, w których liczebnoĞci zarówno
czáonków, jak i przedstawicieli zarządu, są w jednakowej proporcji. NaleĪą do nich gminy
Barczewo, Biskupiec oraz Dywity. Są teĪ cztery gminy, w których, choü nieznacznie, ale
dominują kobiety. Taka sytuacja ma miejsce w gminach Biskupiec, Dywity, Jeziorany oraz
ĝwiątki.
Badane organizacje najczĊĞciej dziaáaáy w obszarze edukacji i wychowania, a takĪe
promocji miasta i gminy (rys. 9). DuĪa czĊĞü z nich powstaje przy szkoáach. DziĊki tym
organizacjom szkoáy pozyskują dodatkowe Ğrodki na swoją dziaáalnoĞü. Ankietowani mogli
zaznaczyü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ, bowiem zakres ich dziaáania moĪe byü bardzo
zróĪnicowany.
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Rys. 9. Obszary dziaáalnoĞci NGOs
N=919; ankietowani mogli zaznaczyü wiĊcej niĪ 1 odpowiedĨ.
ħródáo: badania wáasne.

AĪ 61% NGOs zajmuje siĊ promocją i rozwojem edukacji i wychowania w swojej
gminie, natomiast promocjĊ miasta i gminy realizuje w swojej organizacji poáowa badanych.
Najrzadziej podejmowanym tematem w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych są
dziaáania na rzecz mniejszoĞci narodowych (3,6%), na rzecz rozwoju przedsiĊbiorczoĞü
i promocji zatrudnienia (8,8%) oraz wsparcia III sektora (9,8%). O ile doĞü logicznym jest
rzadkie podejmowanie dziaáaĔ na rzecz mniejszoĞci, gdyĪ w maáych gminach jest to zjawisko
znikome, dziwi fakt braku zainteresowania rozwojem przedsiĊbiorczoĞci i promocją
zatrudnienia. Byü moĪe badane instytucje uwaĪają, Īe wymienione zadania naleĪy powierzyü
specjalnym instytucjom (jak np. urzĊdom pracy), gdyĪ same nie czują siĊ specjalistami w tych
trudnych

dziedzinach.

Zatem

same

nie

bĊdąc

przedsiĊbiorstwami,

nie

promują

przedsiĊbiorczoĞci. Wydaje siĊ byü bardzo prawdopodobnym, iĪ nie chcą, bądĨ nie czują siĊ
na siáach, podejmowaü dziaáaĔ dla wsparcia III sektora, poniewaĪ czĊsto same mają problemy
z funkcjonowaniem i przetrwaniem na rynku.
Nieco odmienny, od wyĪej opisanego, stan notuje siĊ w skali Polski. Wedáug raportu
Stowarzyszenia Klon/Jawor, trzonem polskiego sektora pozarządowego w 2010 roku byáy
stowarzyszenia zajmujące siĊ sportem, turystyką lub po prostu hobby – byáo to gáówne pole
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dziaáaĔ ponad jednej trzeciej wszystkich polskich organizacji (poza Ochotniczymi StraĪami
PoĪarnymi - OSP). Dla porównania, organizacji zajmujących siĊ kulturą i sztuką, czy teĪ
edukacją i wychowaniem, byáo w 2010 roku ponad dwukrotnie mniej, a piĊciokrotnie mniej
skupiających siĊ na usáugach socjalnych i pomocy spoáecznej29.
NajwiĊcej organizacji pozarządowych ogranicza swoją dziaáalnoĞü do rynku lokalnego
(rys. 10). Takiej odpowiedzi udzieliáo aĪ 81% ankietowanych. Jest to zrozumiaáe, gdyĪ czĊsto
są to maáe organizacje, czerpiące motywy do dziaáania z tzw. „swojego podwórka”. Najlepiej
znają potrzeby wáasnej gminy. CzĊsto bĊdąc jej mieszkaĔcami są w stanie rozpoznaü potrzeby
i próbowaü je zaspokajaü w najtrafniejszy sposób. Pozostaáe rynki nie są im juĪ tak dobrze
znane, a zatem i trudniej podejmowaü na nich próby dziaáania. Potwierdzają to badania, iĪ na
rynku zagranicznym funkcjonuje jedynie niecaáe 8% ankietowanych NGOs.

157

44
25
Lokalny

Regionalny

Krajowy

15
Zagraniczny

Rys. 10. ZasiĊg dziaáalnoĞci NGOs
N=241; ankietowani zaznaczali wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ
ħródáo: badania wáasne.

J. Babiak i W. Sáugocki zauwaĪają, Īe pojawiáy siĊ równieĪ nowe tendencje
w okreĞlaniu miejsca organizacji pozarządowych oraz samorządu we wspóáczesnych
demokracjach, zwáaszcza w kontekĞcie zasady subsydiarnoĞci. Samorządowi przekazywane
są zadania, które w przeszáoĞci bardzo czĊsto byáy realizowane przez administracjĊ rządową,
natomiast organizacje pozarządowe angaĪują siĊ w dziaáalnoĞü, która przez dáugi czas byáa
domeną samorządu. Praktyki taki powodują, iĪ realizowane zadania rynku lokalnego bardzo
czĊsto są wykonywane lepiej, oszczĊdniej i bardziej fachowo30.
29
Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
30
Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Elipsa,
Warszawa 2009.
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W badaniach sprawdzano jak organizacje pozarządowe áączą dziaáania na róĪnych
rynkach. Otrzymane rezultaty przedstawiono na rysunku 11.
Regionalny, Krajowy
i Zagraniczny
0%
Regionalny i Krajowy
1%
Regionalny
11%

Lokalny i Krajowy
2%
Krajowy
i Zagraniczny
1%
Krajowy
5%

Lokalny i Zagraniczny
2%

Regionalny
i Zagraniczny
0%

Lokalny, Regionalny
i Krajowy
1%

Lokalny i Regionalny
5%
Lokalny, Regionalny,
Krajowy i Zagraniczny
4%

Lokalny
68%

Rys. 11. Zakresy dziaáalnoĞci NGOs na róĪnych rynkach
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Dane ukazane na rysunku 11 potwierdzają spostrzeĪenie, iĪ najczĊĞciej jest wybierany
tylko rynek lokalny. Ciekawym jest fakt, Īe niektórym organizacjom udaje siĊ funkcjonowaü
zarówno na rynku lokalnym i regionalnym (5% badanych), a niektórzy prowadzą dziaáania
oprócz poprzednich równieĪ na rynku krajowym i zagranicznym (jest ich 4%). Są to jednak
czĊsto jednostki bĊdące filiami swoich organizacji-matek, które zlecenia dziaáania o szerszym
zakresie otrzymują z centrali. To przywiązanie do rynku lokalnego jest znamienne dla
organizacji dziaáających w maáych spoáecznoĞciach. Rynek krajowy i zagraniczny to pole
manewru dla duĪych organizacji pozarządowych dziaáających w duĪych miastach
i metropoliach, jak choüby fundacji funkcjonujących przy prywatnych telewizjach czy teĪ
duĪych firmach o zasiĊgu miĊdzynarodowym. W skali caáego kraju równieĪ nie dominują
bynajmniej organizacje ogólnopolskie, ale nieduĪe stowarzyszenia funkcjonujące w skali
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lokalnej. Dwie trzecie polskich organizacji nie wykracza ze swoimi dziaáaniami ponad
województwo, a dwie na piĊü ogranicza siĊ tylko do wáasnej gminy lub powiatu31.
Bardzo optymistycznym okazaáo siĊ to, iĪ najwiĊcej spoĞród badanych organizacji
funkcjonuje na rynku ponad 10 lat (rys. 12). Drugą powaĪną grupĊ stanowiáy NGOs ze
staĪem pomiĊdzy 5 a 10 lat. Taki czas dziaáalnoĞci na rynku pozwoliá im przetrwaü
najtrudniejszy pierwszy rok, w którym trzeba byáo zmierzyü siĊ ze wszystkimi nowymi
obowiązkami wynikającymi z prowadzenia organizacji pozarządowej. Kolejne trzy trudne
lata, to utrzymanie siĊ na rynku, káopoty z pozyskiwaniem klientów i utrzymanie páynnoĞci
finansowej. MoĪna powiedzieü, Īe organizacje funkcjonujące na rynku ponad 5 lat, mają
najtrudniejszy początkowy okres za sobą i zdąĪyáy juĪ ustabilizowaü swoją pozycjĊ na rynku.

Pierwszy rok
4%

Od roku do
trzech lat
12%
Od trzech do
pięciu lat
14%

Powyżej
dziesieciu lat
46%

Od pięciu do
dziesięciu lat
24%

Rys. 12. Okres obecnoĞci organizacji na rynku
N=193
ħródáo: badania wáasne.

W badaniach dokonano takĪe próby podziaáu NGOs wedáug uzyskiwanych przez nie
przychodów (rys.13). Niestety okazaáo siĊ, Īe najwiĊkszą grupĊ stanowią organizacje
uzyskujące przychody do 1 tys. zá. Niewiele mniej byáo organizacji, które przychody okreĞliáy
pomiĊdzy 1 tys. a 10 tys. zá. àącznie stanowiáy one grupĊ 72% ankietowanych. Jedynie 2%
organizacji pozarządowych osiąga przychody przekraczające 500 tys. zá. Z badaĔ wynika, iĪ
są to organizacje o szerokim zakresie dziaáania oraz funkcjonujące na rynkach krajowym
i miĊdzynarodowym. Takie organizacje dziaáają w gminach Olsztynek, Purda i Dobre Miasto.

31
Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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Rys.13. Struktura NGOs wg wysokoĞci przychodów
N=193
ħródáo: badania wáasne.

W kontekĞcie zanotowanych wielkoĞci ciekawie jawią siĊ kondycje finansowe innych
tego typu organizacji w kraju. Ponad jedna piąta organizacji w Polsce okreĞla swoją sytuacjĊ
finansową jako záą lub bardzo záą, blisko dwie trzecie zaĞ wskazuje, Īe problemy
w zdobywaniu funduszy lub sprzĊtu byáy w ostatnim roku „zdecydowanie” lub „raczej”
odczuwalne. Ponad poáowa zgáasza teĪ problemy związane z formalnoĞciami dotyczącymi
zdobywania funduszy. Ale nie wszystkie – warto zauwaĪyü, Īe polski sektor pozarządowy
jest ogromnie rozwarstwiony w zakresie dostĊpnych Ğrodków finansowych. BudĪet 11%
organizacji nie przekracza 100 zá, a jednoczeĞnie 5% tych najbogatszych notuje roczne
przychody rzĊdu miliona lub wiĊcej záotych kaĪda, kumulując w ten sposób wiĊkszoĞü
przychodów caáego polskiego sektora pozarządowego. Natomiast budĪet roczny przeciĊtnej
organizacji wynosi okoáo 20 tys. zá. Mediana przychodów dla organizacji dziaáających
lokalnie to niewiele ponad 10 tys. zá, dla ogólnopolskich zaĞ – 30 tys. zá32. Procentową
strukturĊ NGOs wedáug osiąganych przychodów przedstawiono na rysunku 14.

32

Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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ħródáo: badania wáasne.

Sprawdzano takĪe, czy badane organizacje chciaáyby podejmowaü dziaáania
zwiĊkszające ich przychody komercyjne. Okazaáo siĊ, Īe jedynie 14% ankietowanych
chciaáaby taką próbĊ podjąü, okreĞlając Ğredni docelowy udziaá przychodów komercyjnych
w ich ogólnej liczbie na poziomie 34% (jest to Ğredni poziom obliczony dla tych 14%
organizacji chcących tego typu przychody uzyskiwaü w przyszáoĞci) – rys. 16.

śr. docelowy udział przychodów komercyjnych 34%
14%
86%

Tak - planowane pozyskiwanie przychodów komercyjnych
Nie - nieplanowane pozyskiwanie przychodów komercyjnych

Rys. 16. Struktura NGOs wg deklaracji chĊci dziaáaĔ zwiĊkszających przychody
N=193
ħródáo: badania wáasne.

WiĊkszoĞü stowarzyszeĔ i fundacji (51%) deklaruje wiernoĞü kierunkom swoich
dziaáaĔ, i to niezaleĪnie od zainteresowaĔ sponsorów. OkreĞliáy one realizacjĊ podjĊtej misji
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na poziomie „bardzo wysokim” i „wysokim” (rys. 16). Jednak co ósma organizacja przyznaje,
Īe aby przetrwaü, musi zmieniaü nieco profil i dostosowywaü siĊ do panujących warunków,
a takĪe do sponsorów. ĝwiadczy to o trudnych warunkach rynkowych i o káopotach
finansowych. Potwierdzają to równieĪ odpowiedzi respondentów, którzy potwierdzali niskie
przychody swoich organizacji.

Praktycznie żadna
5%

Słaba
7%

Bardzo wysoka
19%

Wysoka
32%

Średnia
37%

Rys. 17. Samoocena aktywnoĞci w realizacji misji NGOs

N=193
ħródáo: badania wáasne.

Organizacje pozarządowe oceniaáy swoją aktywnoĞü w realizacji swojej misji
w oparciu o mierniki zaproponowane w kwestionariuszu ankiety (rys.18). Jako najwaĪniejszą
miarĊ sukcesu respondenci uznali liczbĊ obsáuĪonych klientów/beneficjentów. Taką
odpowiedĨ udzieliáo aĪ 71% badanych organizacji. Drugim wyznacznikiem aktywnoĞci
okazaáa siĊ liczba zrealizowanych projektów (53% organizacji). Dla organizacji
pozarządowych najwaĪniejszym zagadnieniem jest realizacja celów i misji spoáecznej,
dlatego teĪ uzyskane przychody znalazáy siĊ na ostatnim miejscu i nie są one postrzegane jako
Ĩródáo sukcesu. Respondenci mogli takĪe podaü swoje wáasne mierniki. Ci, którzy
w poprzednim pytaniu ocenili realizacjĊ swojej misji na poziomie sáabym i praktycznie
Īadnym, jako przyczynĊ tego stanu rzeczy podali sáabą aktywnoĞü swoich czáonków
uniemoĪliwiająca realizacjĊ zamierzonych celów. Pozostali jako inne mierniki uznali liczbĊ
zdobytych nagród, wygranych konkursów oraz utrzymywanie gotowoĞci do dziaáania
i podejmowania róĪnych prób w celu realizacji misji statutowej.
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Rys. 18. Wyznaczniki aktywnoĞci w realizacji misji NGOs
N=351; ankietowani mogli zaznaczyü wiĊcej niĪ 1 odpowiedĨ.
ħródáo: badania wáasne.

Respondenci zapytani o najwiĊksze sukcesy, jakie ich jednostka osiągnĊáa w ciągu
ostatnich trzech lat wymieniali:
 zakup/pozyskanie sprzĊtu, budowa i rozbudowa obiektów,
 czáonkowie stowarzyszenia zostali radnymi powiatowymi,
 organizowanie imprez/akcji (na rzecz spoáecznoĞci lokalnej),
 ograniczenie káusownictwa,
 wspóádziaáanie z soáectwem,
 udziaá w zawodach, konkursach
 wspóápraca ze stowarzyszeniami i podmiotami prywatnymi,
 wydanie ksiąĪki,
 otrzymanie dotacji,
 wyszkolenie duĪej liczby osób,
 wyrównywanie szans,
 rozwój placówek prowadzonych przez stowarzyszenie,
 bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewnĊtrznych,
 utworzenie nowych miejsc pracy (pomoc w ich utworzeniu),
 wolontariat dorosáych,
 pozyskiwanie Ğrodków ze Ĩródeá zewnĊtrznych, takĪe UE (dywersyfikacja Ĩródeá),
 promocja wsi w gminie,
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 ochrona dóbr kultury,
 wielokrotne wyjazdy z pomocą humanitarną,
 pozyskanie i realizacja projektów z UE,
 elektryfikacja centrum wsi,
 integracja mieszkaĔców.
Pojawiáy siĊ takĪe odpowiedzi respondentów, którzy jako najwiĊkszy sukces w dziaáaniu
w ciągu ostatnich 3 lat podaáy utrzymanie funkcjonowania i páynnoĞci prowadzonych przez
nich organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe, z uwagi na swoje specyficzne wáaĞciwoĞci, które
odróĪniają je od innych instytucji spoáecznych-rządowych, samorządowych, politycznych czy
komercyjnych – mogą peániü waĪne funkcje spoáeczne skupiające siĊ na zaspokojenie wielu
ludzkich potrzeb, a zatem i na spoáeczno-gospodarczym rozwoju lokalnym. Oznaczaü to
moĪe33:
 stwarzanie

korzystnych

warunków

dla

aktywizacji

spoáeczeĔstwa

oraz

wykorzystywania tej aktywnoĞci na potrzeby kreowania i kontroli procesów
rozwojowych, w tym tworzenia klimatu do rozwoju przedsiĊbiorczoĞci, stymulowania
innowacji, wspierania rozwoju zrównowaĪonego, przeáamywania barier;
 uwzglĊdnianie „jakoĞci Īycia”;
 efektywne gospodarowanie zasobami lokalnymi.
Konkludując powyĪsze moĪna stwierdziü, Īe rozwój lokalny jest procesem zmiany
spoáecznej dokonującym siĊ w ukáadzie lokalnym, w którym aktywną rolĊ mogą odgrywaü,
czy teĪ juĪ odgrywają organizacje pozarządowe. Taką teĪ rolĊ widzą dla siebie organizacje
pozarządowe z powiatu olsztyĔskiego (rys.19). Blisko 50% okreĞla swój wpáyw na lokalne
spoáecznoĞci jako bardzo duĪy i duĪy. NastĊpne 40% jako Ğredni. Jedynie 4% nie widzi lub
nie odczuwa wpáywu dziaáania swojej organizacji na rozwój lokalny. Jako podstawowe
mierniki tej oceny podali zaspokajanie potrzeb lokalnej spoáecznoĞci (rys.20). Takiej
odpowiedzi udzieliáo aĪ 84% badanych organizacji. Istotnie waĪnymi wyznacznikami tego
oddziaáywania okazaáy siĊ takĪe wywieranie wpáywu na wáadze i administracje samorządów
terytorialnych szczebla podstawowego oraz bycie innowatorem i kreatorem zmian
spoáecznych.

33
Potoczek A. 2001. Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego.
W: A. Potoczek (red.). Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa spoáeczna i organizacyjna. ToruĔ: ROSiOĝK.
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Rys. 19. Wpáyw NGOs na lokalne spoáecznoĞci i rozwój spoáeczno – gospodarczy
N=193
ħródáo: badania wáasne.

W kategorii „inne” wypowiedzieli siĊ gáównie respondenci z grupy o sáabym wpáywie
na spoáecznoĞü lokalną upatrując przyczyn tego stanu rzeczy w sáabym zaangaĪowaniu
spoáecznoĞci lokalnych we wspóápracy z organizacjami.
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Rys. 20. Mierniki oceny wpáywu na sprawy lokalne
N=355; ankietowani mogli zaznaczyü wiĊcej niĪ 1 odpowiedĨ.
ħródáo: badania wáasne.

Z prezentowanych powyĪej rezultatów badaĔ wynika znacząco wysoka ocena
wáasnych dziaáaĔ i moĪliwoĞci. Wydaje siĊ, Īe organizacje pozarządowe zbyt bezkrytycznie
podchodzą do oceny wáasnych moĪliwoĞci i kompetencji. Jednym z powodów takiego stanu
moĪe byü brak obiektywizmu w ocenie wáasnego funkcjonowania.
Oprócz samooceny dziaáalnoĞci wáasnej, respondenci zostali poproszeni o wskazanie
i ocenĊ w skali od 1 do 5 (bariera nieistotna oznaczaáa 1; maáo istotna-2; umiarkowana-3;
waĪna-4; bardzo waĪna–5) wymienionych w kwestionariuszu ankiety negatywnych
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i pozytywnych czynników wpáywających na rozwój NGOs. NajwyĪszą Ğrednią ocenĊ
oznaczającą waĪny stopieĔ czynnika negatywnie wpáywającego na rozwój NGOs uzyskaáy
brak Ğrodków finansowych na inwestycje i trudnoĞci z ich pozyskaniem oraz nadmierna
biurokracja administracji publicznej (rys.21).
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Rys. 21. ĝrednia ocena czynników wpáywających negatywnie na rozwój NGOs
N=1356; áączna liczba przyznanych punktów=3690.
ħródáo: badania wáasne.

Dane ukazane na rysunku 21 wskazują, Īe sprawy finansowe są dla organizacji
pozarządowych najwaĪniejsze. To one decydują o sukcesie organizacji, a takĪe o jej
przetrwaniu. Organizacje mają duĪe trudnoĞci z dostĊpem do Ğrodków finansowych. Nie
zawsze wspóápraca z samorządem ukáada siĊ pomyĞlnie, a duĪa iloĞü nowopowstających
organizacji utrudnia dostĊp do dotacji samorządowych. WaĪnym elementem mogą byü Ğrodki
z UE, jednak zbyt skomplikowane procedury czĊsto odstraszają beneficjentów z próby
ubiegania siĊ o nie. Ponadto, czáonkowie organizacji nie znają siĊ na tym i musieliby ponosiü
wstĊpne koszty napisania wniosku i pomoc przy ubieganiu siĊ o dotacjĊ, co juĪ jest duĪym
problemem finansowym dla maáych jednostek. Kwestia nadmiernej biurokracji równieĪ nie
dziwi. Procedury zakáadania stowarzyszenia, bądĨ fundacji są doĞü rozbudowane. A to
dopiero początek zmagania siĊ z machiną papierkowej roboty. Za nieistotne ankietowani
uznali konkurencjĊ podmiotów komercyjnych, gdyĪ rzadko one zajmują siĊ tego typu
dziaáalnoĞcią, oraz brak zrozumienia i akceptacji spoáecznej dla NGOs. WiĊkszoĞü Polaków
przynajmniej od czasu do czasu styka siĊ z ich aktywnoĞcią. W 2010 roku w Polsce tylko
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16% obywateli twierdziáo, Īe nie sáyszaáo o dziaáaniach organizacji pozarządowych. Niestety
wiedza o III sektorze duĪej czĊĞci Polaków ogranicza siĊ do wielkich akcji nagáaĞnianych
przez media – takich jak np. Wielka Orkiestra ĝwiątecznej Pomocy czy dziaáania związane
z pomocą humanitarną. Natomiast informacje o „trzonie” polskiego sektora pozarządowego
– tysiącach maáych organizacji dziaáających na skalĊ lokalną – docierają do Polaków
w niewielkim stopniu34.
W badaniach zanotowano istotne róĪnice w ocenie czynników negatywnie
wpáywających na rozwój NGOs. Na rysunku 22 przedstawiono znaczenie czynników wedáug
struktury ocen.
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Rys. 22. Czynniki wpáywające negatywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen
N=1356; áączna liczba przyznanych punktów=3690. Ankietowani przyporządkowywali cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5,
gdzie bariera: nieistotna-1; maáo istotna-2; umiarkowana-3; waĪna-4; bardzo waĪna–5.
ħródáo: badania wáasne.

Dane przedstawione na rysunku wskazują, Īe najbardziej negatywne czynniki
uzyskaáy najwiĊcej najwyĪszych ocen. Są to odpowiednio: brak Ğrodków finansowych na
inwestycje i trudnoĞci z ich pozyskaniem - aĪ 75% ocen „5” i „4” oraz nadmierna biurokracja
administracji publicznej - 66% ocen „5” i „4”.

34

Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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Przeprowadzone
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Īe
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wpáywającymi na rozwój NGOs są: poprawa wspóápracy i przepáywu informacji pomiĊdzy
NGOs a przedstawicielami wáadz regionalnych i lokalnych (Ğrednia ocena na poziomie powyĪej
„4”) , rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego, napáyw Ğrodków
pomocowych z UE, a takĪe poprawa infrastruktury finansowej (m.in. dokapitalizowanie
funduszy poĪyczkowych i porĊczeniowych dziaáających w regionie, Ğrodki finansowe UE,
rozwój instytucji wspierających NGOs w dostĊpie do kapitaáu) - oceny bliskie „4”(rys.23).
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Rys. 23. ĝrednia ocen czynników wpáywających pozytywnie na rozwój NGOs
N=1353; áączna liczba przyznanych punktów=4566. Ankietowani przyporządkowywali cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5,
przy czym bariera: nieistotna-1; maáo istotna-2; umiarkowana-3; waĪna-4; bardzo waĪna–5.
ħródáo: badania wáasne.

Podobnie jak w przypadku czynników negatywnych, tu takĪe na pierwszym planie
dominują kwestie finansowe. Stanowią one zarówno najwiĊkszy utrudniający czynnik
rozwojowy - gdy brak jest Ğrodków finansowych, a takĪe najlepszy motywator do dziaáania gdy te Ğrodki są. Jednak najbardziej oczekiwanym i poĪądanym byáoby poprawienie
wspóápracy i przepáywu informacji pomiĊdzy NGOs a przedstawicielami wáadz regionalnych
i lokalnych. Organizacje pozarządowe doskonale zdają sobie sprawĊ z opisywanego wczeĞniej
lokalnego charakteru swoich dziaáaĔ, wiedzą zatem, Īe ich naturalnym partnerem jest
samorząd lokalny (urzĊdy miast i gmin oraz starostwa powiatowe), z którymi w Polsce
kontaktuje siĊ ponad cztery piąte organizacji, zaĞ jedna trzecia ma czĊste, regularne kontakty.
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Z urzĊdami marszaákowskimi i administracją rządową organizacje wspóápracują znacznie
rzadziej – czĊste, regularne kontakty ma zaledwie kilka procent organizacji. Prawie dwie
trzecie w ogóle nie kontaktuje siĊ z urzĊdami wojewódzkimi, a aĪ trzy czwarte nie ma
Īadnych kontaktów z rządowymi instytucjami na szczeblu centralnym. Potwierdzeniem
powyĪszych

wywodów

jest

procentowe

zestawienie

czynników

pozytywnie

oddziaáywujących – uporządkowanych wedáug struktury przyznanych punktów (rys.24).
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Rys. 24. Czynniki wpáywające pozytywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen
N=1353; áączna liczba przyznanych punktów=4566.
ħródáo: badania wáasne.

Podsumowując wyĪej przedstawione analizy moĪna stwierdziü, Īe podejmowane
rodzaje dziaáalnoĞci nie zawsze pokrywają siĊ z najczĊĞciej podejmowanymi przez
organizacje pozarządowe w kraju. Ale tym wáaĞnie róĪni siĊ rynek lokalny, na którym NGOs
mają zdecydowanie wyĪszy i bardziej znaczący wpáyw na lokalną spoáecznoĞü. Jednak
problemy organizacyjne i funkcjonalne są podobne, zaĞ problemy finansowe, a takĪe
nadmierna biurokracja, przysparzają wiele trudnoĞci w codziennym dziaáaniu wszystkim
organizacjom pozarządowym.
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WspóÏpraca organizacji pozarz¦dowych z samorz¦dem w powiecie
olsztyÑskim
Wspóápraca samorządu z sektorem pozarządowym i jej charakter nie jest jeszcze
dokáadnie zbadana. Daje siĊ jednak zauwaĪyü zwiĊkszające siĊ zainteresowanie tego rodzaju
wspóápracą. MoĪna zatem zaáoĪyü, Īe bĊdzie siĊ ona rozwijaáa i doskonaliáa w tempie
zaleĪnym w gáównej mierze od postawy samorządów terytorialnych. To one bowiem
posiadają moĪliwoĞci prawne, a zwáaszcza finansowe, by wspieraü inicjatywy organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii spoáecznej. To one takĪe powinny byü
najbardziej zainteresowane tym, by wprowadzaü nowe, skuteczne rozwiązania w celu jej
poprawy.
W kontekĞcie znaczenia wspóápracy pomiĊdzy omawianymi organizacjami, pojawia
siĊ zasadnicze pytanie o to jak i skąd organizacja pozarządowa moĪe pozyskaü przysáowiowy
„pierwszy milion” na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci? OdpowiedĨ powinna brzmieü - skieruje siĊ do
samorządu. Tu moĪe bowiem otrzymaü dotacjĊ, moĪe wynegocjowaü kontrakt na realizacjĊ
usáug, tu otrzyma po preferencyjnych cenach lub w uĪyczenie lokal albo budynek. To
samorząd moĪe pomóc w zatrudnieniu subsydiowanym, promowaü i uwiarygodniü
dziaáalnoĞü organizacji wĞród spoáecznoĞci lokalnej. Niewątpliwie takie przedsiĊwziĊcia
mogą (i bĊdą) powstawaü w sposób samodzielny, ale znacząca wiĊkszoĞü z nich bĊdzie siĊ
opieraü – przynajmniej w fazie rozwoju – na pomocy samorządu lokalnego. Organizacje
pozarządowe traktują samorząd terytorialny jako swego naturalnego partnera. Wedáug badaĔ
Stowarzyszenia Klon/Jawor, 60% organizacji widzi w nim jedną z najwaĪniejszych dla siebie
instytucji.
O kierunku, w jakim ma byü prowadzona polityka paĔstwa w stosunku do organizacji
pozarządowych, stanowią dwie zasady: pomocniczoĞci paĔstwa i dialogu spoáecznego,
umieszczone w Konstytucji RP z 1997 roku oraz zapisy ustawy o samorządzie terytorialnym,
mówiące, Īe wspóápraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z zadaĔ wáasnych
jednostek samorządu terytorialnego35. Do momentu wprowadzenia ustawy o dziaáalnoĞci
poĪytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku36 wspóápraca samorządów
lokalnych z organizacjami ksztaátowaáa siĊ doĞü swobodnie – zapis w zadaniach wáasnych
samorządów stwierdzający, Īe mają wspóápracowaü z organizacjami, nie narzucaá w praktyce
35
P. Frączak, R. Skrzypiec. Analiza aktualnych warunków wspóápracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym,
w: M. Rymsza, Standardy wspóápracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Warszawa 2007.
36
Ustawa o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĨn. zm.).
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Īadnych dziaáaĔ. W roku 1995 pojawiá siĊ pierwszy w Polsce dokument regulujący tĊ
wspóápracĊ – „Program wspóápracy z organizacjami pozarządowymi” przyjĊty przez RadĊ
Miejską w Gdyni . To byá pierwszy sygnaá, Īe zjawisko wspóápracy moĪna opisaü i zawrzeü
w dokumencie prawa lokalnego37.
Przeáomowa ustawa o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie
uporządkowaáa relacje i wprowadziáa minimalny standard wspóápracy samorządów
terytorialnych trzech szczebli z organizacjami pozarządowymi. Precyzowaáa zwáaszcza
kwestie finansowe, okreĞliáa podstawowe formy i zasady wspóápracy oraz zdefiniowaáa
podstawowe pojĊcia takie jak na przykáad organizacja pozarządowa, poĪytek publiczny,
wolontariusz, i in.
Jednak w duĪej mierze od samorządów lokalnych zaleĪeü bĊdzie, czy wykorzystają zapisy do
wzmacniania sektora pozarządowego, poniewaĪ pomimo obowiązującej konstytucyjnej
zasady pomocniczoĞci ustawa nie nakáada na samorządy obowiązku wspóápracy, jedynie tĊ
wspóápracĊ umoĪliwia i reguluje. Organizacje równieĪ powinny zabiegaü, aby moĪliwoĞci,
jakie stwarza ustawa, byáy wykorzystane.
W 2008 roku regularny kontakt z administracją samorządową na szczeblu
regionalnym lub lokalnym utrzymywaáo 70 % organizacji (staáy kontakt z wáadzami
samorządowymi utrzymuje 63 % organizacji), a 60 % z nich wymienia wspóápracĊ
z wáadzami lokalnymi jako istotną dla realizacji ich celów38. W 2010 roku byáo to juĪ ponad
80% na szczeblu lokalnym i 13% na szczeblu regionalnym. Prawie dwie trzecie w ogóle nie
kontaktuje siĊ z urzĊdami wojewódzkimi, a aĪ trzy czwarte nie ma Īadnych kontaktów
z rządowymi instytucjami na szczeblu centralnym39.
Formy wspóápracy ukazują, Īe standaryzacja relacji samorządu terytorialnego i NGOs
wynika z wieloletnich procesów i jest rezultatem szerszych inicjatyw politycznych.
Tworzenie zasad wspóápracy w zakresie dostarczania usáug publicznych z pewnoĞcią
przyczynia siĊ do harmonizacji europejskich systemów spoáecznych. Dokumenty, karty
wspóápracy czy protokoáy Ğwiadczą jednak juĪ o umacnianiu kultury wspóázaleĪnoĞci obu
sektorów i mogą wpáywaü na rozwój instytucjonalizacji politycznej oraz finansowej polskich
inicjatyw obywatelskich.
Wáadze powiatu olsztyĔskiego takĪe ustanowiáy ramy wspóápracy z organizacjami
pozarządowymi i zawaráy je w Wieloletnim Programie Wspóápracy Powiatu OlsztyĔskiego
37
Jachimowicz A., Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju ekonomii spoáecznej?, 2006,
www.ekonomiaspoleczna.pl
38
Duda P., Wspóápraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, www.mmp.fio.org.pl
39
Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015. W Preambule dokumentu, zawierająca
najwaĪniejsze przesáanie, napisano: W demokratycznym spoáeczeĔstwie organizacje
pozarządowe stanowią znakomitą bazĊ dla rozwoju spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Skupiając
najaktywniejszych i najbardziej wraĪliwych na sprawy spoáeczne obywateli danego
Ğrodowiska, są znakomitym partnerem dla Powiatu OlsztyĔskiego w realizacji zadaĔ
publicznych. Prowadzenie aktywnej wspóápracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z
elementów sprawnego i efektywnego zarządzania Powiatem, którego priorytetowym zadaniem
jest skuteczne zaspokajanie potrzeb mieszkaĔców w ramach posiadanych Ğrodków. Wáadze
Powiatu OlsztyĔskiego są przekonane o wielostronnych korzyĞciach, páynących z efektywnej
wspóápracy obu sektorów. Gáównym celem Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych
rozwiązaĔ wáączających organizacje w system demokracji lokalnej. Program stanowi
propozycje dla wszystkich organizacji i podmiotów wyraĪających wolĊ i gotowoĞü
wspóápracy w dziaáalnoĞci na rzecz naszego powiatu i jego mieszkaĔców.
W badaniach wspóápracy organizacji pozarządowych z samorządem postanowiono
sprawdziü i oceniü jej charakter. Poruszono przede wszystkim sprawy finansowe áączące oba
sektory. Niestety wyniki nie są zadowalające. Pomimo obietnic i deklaracji, aĪ 169 na 193
zbadanych organizacji nie otrzymaáa w 2010 roku Īadnej pomocy finansowej od wáadz
samorządowych. Jedynie pozostaáe 24 taką pomoc otrzymaáy.
W omawianych kwestiach sytuacja przedstawia siĊ nieco lepiej w ujĊciu caáego kraju.
Coraz wiĊcej gmin zleca zadania organizacjom – w 2003 roku 68% gmin przekazywaáo
organizacjom Ğrodki na realizacjĊ zadaĔ publicznych, a w roku 2009 – juĪ 86%. Odnotowano
takĪe, iĪ coraz wiĊksze kwoty páyną z samorządów do organizacji – miĊdzy 2003 a 2009
rokiem áączna kwota przekazywana organizacjom wzrosáa realnie (przy uwzglĊdnieniu
inflacji) blisko dwukrotnie, a takĪe, coraz wiĊcej organizacji korzysta ze Ğrodków
samorządowych – w 2003 roku korzystaáo z nich 45% organizacji, a w roku 2009 nastąpiá
wzrost do 51%. Wzrosáa takĪe iloĞü przyznawania tzw. duĪych dotacji – w 2003 roku kwoty
wiĊksze niĪ 10 tys. zá otrzymaáo od samorządów 16% organizacji, a w roku 2009– juĪ 27%.
Ze

Ğrodków

samorządowych

czĊĞciej

korzystają

organizacje

wiejskie

niĪ

stowarzyszenia i fundacje dziaáające w duĪych miastach – te ostatnie w wiĊkszym stopniu
wykorzystują Ğrodki rządowe, unijne czy darowizny. Dla wiejskich organizacji waĪniejszym
partnerem jest samorząd: prawie poáowa z nich deklaruje, Īe utrzymuje z urzĊdem gminy
czĊste, regularne kontakty, podczas gdy w miastach wojewódzkich odsetek ten jest prawie
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trzykrotnie mniejszy, zaĞ 36% organizacji z tych miast nie utrzymuje z urzĊdami Īadnych
kontaktów (na terenach wiejskich tylko 9%)40.
Omawiana wspóápraca nie jawi siĊ niestety korzystnie w powiecie olsztyĔskim
(rys.25). MoĪna z pewną ostroĪnoĞcią postawiü tezĊ, Īe stan ten wynika z sytuacji caáego
województwa, które pod wzglĊdem rozwoju ciągle musi „goniü” pozostaáe województwa
i regiony w kraju.
Uzyskano pomoc
finansową
12%

Nie uzyskano
pomocy finansowej
88%

Rys. 25. Wsparcie finansowe wáadz samorządowych dla NGOs w 2010 roku
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Interesująco przedstawia siĊ przydziaá Ğrodków w poszczególnych gminach, choü nie
widaü tu zbyt duĪej polaryzacji (rys. 26). NajwiĊkszy odsetek organizacji dofinansowanych
stanowią jednostki z gminy Gietrzwaád, gdzie wsparcie otrzymaáo 43% z organizacji
funkcjonujących na jej terenie. W gminie Dywity wsparcie otrzymaáo 25% organizacji,
a w gminach Barczewo i Stawiguda, zanotowano absorpcjĊ na poziomie 20%. Najsáabiej pod
omawianym wzglĊdem wypadáa gmina Olsztynek, która w ogóle nie wsparáa funkcjonujących
w swojej gminie NGOs.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, tych które zadeklarowaáy otrzymanie pomocy finansowej od samorządu, reprezentujących poszczególne gminy zapytano takĪe o rodzaj otrzymanej pomocy (rys. 27). Respondenci wskazali, iĪ pomoc najczĊĞciej przybieraáa
formĊ zlecenia zadaĔ publicznych, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji
zadania bądĨ projektu. Zlecenie realizacji zadania publicznego z udzieleniem dotacji na peáne
sfinansowanie realizacji zadania zdarzyáo siĊ bardzo rzadko i wystąpiáo jedynie w gminie
Dobre Miasto (otrzymaáy je 2 organizacje) i w gminie Barczewo (1 organizacja) – rys. 28.
40

tamĪe.
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Barczewo

Jonkowo
Kolno

33

4

Dywity
Jeziorany

24

3

Dobre Miasto
Gietrzwałd

16

4

Biskupiec

16

3

7

1

7

1

13

1

7

Olsztynek
Purda
Stawiguda
Świątki

18

1

12

2
1

10
6

Uzyskano pomoc finansową

Nie uzyskano pomocy finansowej

Rys. 26. Wsparcie finansowe wáadz samorządowych dla NGOs
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Barczewo

1

18

Biskupiec
Dobre Miasto

28

2

34

Dywity

20

Gietrzwałd

10

Jeziorany

8

Jonkowo

14

Kolno

8

Olsztynek

18

Purda

13

Stawiguda
Świątki

12
7
Tak - wystąpiło zlecenie

Nie - brak zlecenia

Rys. 27. Zlecanie zadaĔ publicznych z udzieleniem dotacji na sfinansowanie realizacji
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Wedáug Stowarzyszenia Klon/Jawor, w skali kraju prawie nie ma miast, które nie
dotowaáyby organizacji, natomiast spoĞród gmin wiejskich jedna piąta nie przekazuje im
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Īadnych Ğrodków. RóĪnice dotyczą nie tylko finansów. Podobnie ma siĊ rzecz z uchwalaniem
wymaganych ustawą o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie programów
wspóápracy (zaniedbuje je co piąta gmina wiejska) czy ich konsultowaniem (przeprowadzane
w czterech piątych miast i zaledwie w poáowie uchwalających Programy gmin wiejskich).
àączna kwota Ğrodków przekazanych przez gminy organizacjom wyniosáa w 2009 roku ponad
1 miliard 200 mln zá, przy czym 59% tej sumy to wydatki miast na prawach powiatu.
2

Barczewo

Jonkowo
Kolno
Olsztynek
Purda
Stawiguda
Świątki

35

3

Dywity
Jeziorany

27

1

Dobre Miasto
Gietrzwałd

17

1

Biskupiec

17

1

9

0

8

0

14

0

8

0

18

0

13

1

11

1

6
Tak - wystąpiło wsparcie

Nie - brak wsparcia

Rys. 28. Wsparcie wykonania zadaĔ publicznych z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie realizacji
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Bardzo

niepokojące

są

takĪe

wyniki

odnoĞnie

pozostaáych,

moĪliwych,

przewidzianych w ustawie form pomocy organizacjom pozarządowym. Tylko 19%
z badanych organizacji otrzymaáa inne wsparcie (byáo to jedynie 36 NGOs). Niektóre z nich
otrzymaáy róĪnego rodzaju pomoc, jednak najczĊĞciej przybieraáa ona formĊ wspóáudziaáu
Powiatu w organizacji szkoleĔ, konferencji, forum wymiany doĞwiadczeĔ, w celu
podniesienia sprawnoĞci funkcjonowania organizacji (25% organizacji taką pomoc otrzymaáa)
oraz dofinansowanie (wspóáfinansowanie) przedsiĊwziĊü realizowanych przez NGOs
z podmiotami, których udziaáy ma gmina/powiat (19%). W czĊĞci otwartej pytania
wymieniano takĪe takie formy pomocy jak promocja i nagrody dla organizacji
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pozarządowych, otrzymanie informacji o organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz
wspólne inicjatywy, np. przy pomocy powodzianom (rys.29).
12
9
7
5

4

Nieodpłatne udostepnianie
materialów (wsparcie zadań
publ. z realizacją w drodze
konkursu ofert)

Współudział Powiatu
w organizacji szkoleń,
konferencji, forum wymiany
doświadczeń

Pomoc poprzez nieodpłatne
udostępnianie lokalu, środków
technicznych

Inne

1

1
Tworzrenie wspólnych zespołów
doradczo-inicjatywnych

Konsultowanie projektów
aktów normatywnych

Informowanie o terminach
i tematyce sesji Rady Pow.
Olsztyńskiego

Pomoc w nawiązywaniu
kontaktów międzynar.

2

Dofinansowanie zadań
realizowanych przez NGOs
z podmiotami, w których
udziały ma gmina/powiat

4

Pomoc w rekrutacji i szkoleniu
pracowników

5

Pomoc w znalezieniu wolnych
gruntów na inwestycje lub lokali
na statutową działalność

5

Rys. 29. Rodzaje pomocy udzielanej NGOs przez Starostwo Powiatowe
N=55; ankietowani mogli wskazaü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ; ogóáem na to pytanie odpowiedziaáo
36 organizacji.
ħródáo: badania wáasne.

W trakcie przeprowadzanych badaĔ poruszono takĪe kwestiĊ oczekiwanej pomocy
i wspóápracy pomiĊdzy organizacjami pozarządowymi a wáadzami samorządowymi.
Ankietowani zostali poproszeni o przyporządkowanie odpowiedniej cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5.
Przy czym okreĞlając pomoc jako nieistotną przypisywali jej punkt 1 oraz analogicznie dla
maáo istotnej -2; umiarkowanej-3; waĪnej-4; i pomocy bardzo waĪnej –5 punktów. NajwyĪszą
Ğrednią ocenĊ przyznanych punktów otrzymaáa oczywiĞcie pomoc finansowa w formie dotacji
(rys. 30). Na drugim miejscu uplasowaáo siĊ udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Ğrodków
finansowych na realizacjĊ zadaĔ publicznych z innych Ĩródeá niĪ dotacje Powiatu
OlsztyĔskiego,

a

na

kolejnym

dofinansowanie

(wspóáfinansowanie)

przedsiĊwziĊü

realizowanych przez NGOs z podmiotami, w których udziaáy ma gmina/powiat. Tylko
powyĪsze determinanty otrzymaáy ocenĊ przewyĪszającą stopieĔ „waĪny”. Najmniej
oczekiwanymi okazaáy siĊ obniĪka czynszów dzierĪawczych oraz ulgi podatkowe.
Organizacje pozarządowe z reguáy, jak potwierdziáy to równieĪ powyĪsze wyniki badaĔ, nie
prowadzą dziaáalnoĞci gospodarczej, wiĊc ich przychody są zwolnione z podatku
dochodowego. Nie są one teĪ Vat-owcami, wiĊc obciąĪenia podatkowe nie stanowią dla nich
problemu. Podobnie z czynszami za dzierĪawĊ. Maáe gminne organizacje wynajmują
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niewielkie pomieszczenia, a czĊsto są zlokalizowane w domach, czy teĪ mieszkaniach
czáonków i zaáoĪycieli jednostek. Czynsz dzierĪawny nie jest zatem kwotą decydującą
o funkcjonowaniu bądĨ przetrwaniu organizacji na rynku. O tym bardziej decydują jak
zwykle Ğrodki finansowe i zlecenia oraz pozyskiwanie klientów. Rozkáad odpowiedzi byá
bardzo zbliĪony we wszystkich diagnozowanych gminach. W niektórych, jak w gminach
Barczewo, Gietrzwaád, Stawiguda oraz ĝwiątki maáo waĪnym czynnikiem byáo dla
ankietowanych równieĪ informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz
PosiedzeĔ Rady Powiatu OlsztyĔskiego.

Pomoc finansowa w formie dotacji

4,6

Pomoc w formie zlecenia zadań z dofinans. ich realizacji

3,6

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynar.

2,9

Inform. o terminach i tematyce sesji Rady Pow. Olsztyńskiego

2,4

Udzielanie rekomend. NGOs starającym się o środki z innych źródeł

3,8

Konsult. projektów aktów normatywnych

3,6

Tworzenie wspólnych zespół dor.-inicjat.

3,7

Pomoc poprzez bezpłatne udost. lokalu, środków techn.

3,2

Pomoc w pozyskaniu śr. finans. na real. zad. publ. z innych źródeł niż
dotacje Powiatu
Współudział powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany
doświadczeń
Bezpłatne udost. materiałów (wsparcie zadań publ. z realizacją w drodze
konkursu ofert)
Ulgi podatk.
Obniżka czynszów dzierż.
Pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali na statut.
działalność
Dofinans. zadań real. przez NGOs z podmiotami, w których udziały ma
gmina/powiat

4,1
3,6
3,7
1,9
1,7
2,0

Pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracown.

4,0
2,9

Rys. 30.ĝrednia ocena oczekiwanych form pomocy i wspóápracy NGOs
ze Starostwem Powiatowym
N=3040; áączna liczba przyznanych punktów = 9792
ħródáo: badania wáasne.

W Ğwietle przeprowadzonych badaĔ, jak i powstaáych w ich wyniku raportów, moĪna
stwierdziü, iĪ organizacje pozarządowe najgorzej oceniają swoją sytuacjĊ finansową. Stąd teĪ
najbardziej oczekiwaną jest pomoc finansowa, niezbĊdna w celu poprawy tego stanu rzeczy.
Stosownie do tej konstatacji, najwaĪniejszymi problemami tych organizacji są trudnoĞci
w zdobywaniu funduszy koniecznych do prowadzenia dziaáaĔ. Przy czym problemy te
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artykuáują zarówno organizacje bardziej i mniej zamoĪne, jak i te dziaáające na terenach
miejskich i wiejskich.
Analizując przyznanie poszczególnych ocen wartoĞciujących kategoriĊ danej pomocy,
moĪna zauwaĪyü doĞü jednolity „koloryt”. Oznacza to, Īe poszczególnym rodzajom pomocy
organizacje pozarządowe przyznawaáy punktacjĊ skrajną, tzn. „5” – czynnik bardzo waĪny
lub „1” – pomoc nieistotna (rys. 30). Pozostaáych ocen jest niewiele. NGOs mają jasno
sprecyzowane cele i oczekiwania co do wsparcia w ich realizacji. Nie chcą pomocy
wspomagającej ich rozwój, jak szkolenia, tworzenia zespoáów doradczych, nieodpáatnie
udostĊpnianych materiaáów czy teĪ pomocy w rekrutacji pracowników. Dla nich liczy siĊ
gáównie pomoc finansowa i związana z nią wszelka pomoc, która do otrzymania tych
Ğrodków jest niezbĊdna, jak np. stosowne rekomendacje.

Pomoc finansowa w formie dotacji

76%

Pomoc w formie zlecenia zadań z dofinans. ich realizacji
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynar.

40%
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25%
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Inform. o terminach i tematyce sesji Rady Pow. Olsztyńskiego
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45%
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Konsult. projektów aktów normatywnych

13%

37%

21%

37%

23%

16%

13%
25%
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12%
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Pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali na statut.
działalność
Dofinans. zadań real. przez NGOs z podmiotami, w których udziały ma
gmina/powiat
Pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracown.

18%

20%
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33%

Pomoc w pozyskaniu śr. finans. na real. zad. publ. z innych źródeł niż
dotacje Powiatu
Współudział powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany
doświadczeń
Bezpłatne udost. materiałów (wsparcie zadań publ. z realizacją w drodze
konkursu ofert)

18%

16%
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50%
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28%
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38%

„2”
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Rys. 31. Oczekiwane formy pomocy i wspóápracy NGOs ze Starostwem Powiatowym
N=3040; áączna liczba przyznanych punktów = 9792.
ħródáo: badania wáasne.

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczyáo gáównych barier utrudniających
rzeczywistą wspóápracĊ pomiĊdzy organizacjami, a starostwem powiatowym. Niestety aĪ
63% organizacji nie udzieliáo odpowiedzi na to pytanie, stwierdzając, Īe takiej wspóápracy nie
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ma, wiĊc nie mogą poddaü jej ocenie. WiĊkszoĞü z nich odpowiedziaáa bezpoĞrednio
ankieterowi, iĪ w ogóle nie wiedziaáa, iĪ jej dziaáalnoĞü moĪe byü oparta o wspóápracĊ
z wáadzami samorządowymi, i Īe mogą one wspieraü jej dziaáania i bieĪące funkcjonowanie.
Mimo, iĪ w poprzednim pytaniu takiej pomocy oczekiwali, nie wiedzieli, Īe jest ona moĪliwa
juĪ dzisiaj. Stan ten moĪe Ğwiadczyü z jednej strony o niewystarczającym zaangaĪowaniu
samorządu we wspóápracĊ z NGOs oraz o rzadkich próbach bezpoĞredniego dotarcia do nich.
Ale takĪe drugiej strony o niskiej ĞwiadomoĞci co do moĪliwoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci
przez czáonków organizacji pozarządowych.
Z przywoáywanych juĪ uprzednio badaĔ Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, Īe
poáowa organizacji w swoich dziaáaniach bazuje na regularnej spoáecznej pracy swoich
czáonków. Nie zawsze jednak czáonkostwo oznacza zaangaĪowanie w dziaáania organizacji –
choü co ósmy Polak deklaruje przynaleĪnoĞü do jakiejĞ organizacji, czĊsto jest to
przynaleĪnoĞü tylko na papierze. Z deklaracji przedstawicieli organizacji w Polsce wynika, Īe
Ğrednio ponad jedna trzecia to czáonkowie „wirtualni”: mimo formalnego czáonkostwa nie
pojawiają siĊ na zebraniach, nie páacą skáadek i praktycznie nie utrzymują kontaktów
z organizacją. Tylko w co jedenastym stowarzyszeniu wszyscy czáonkowie aktywnie wáączają
siĊ w Īycie organizacji41. Ci, którzy udzielili odpowiedzi na powyĪsze pytanie jako
najwaĪniejszą barierĊ uznali traktowanie NGOs przez samorząd jako petenta, a nie jako
równoprawnego partnera, niedocenianie roli NGOs w Ğrodowisku lokalnym oraz
niedostrzeganie moĪliwoĞci i opáacalnoĞci wspóápracy. Niestety zanotowano bardzo maáo
odpowiedzi na omawiany problem, stad teĪ zanotowanych wyników nie moĪna uznaü za
reprezentatywne.
Respondentów pytano takĪe o sugestie i pomysáy zmniejszające negatywne
oddziaáywanie czynników, które najbardziej utrudniają wspóápracĊ pomiĊdzy NGOs
i samorządem. Na to pytanie odpowiedzieli tylko Ci respondenci, którzy w poprzednim
pytaniu przypisali czynnikom wagi. Odpowiedzi udzieliáo jedynie 9% organizacji, które
wymieniaáy:
 ĪyczliwoĞü i otwartoĞü, wysáuchanie drugiej strony;
 szerszy bezpoĞredni kontakt;
 dostarczanie informacji nt. uruchamianych programów dofinansowaĔ;
 pomoc przy promocji dziaáaĔ i samej organizacji;
 szkolenia z zakresu obowiązującego prawa;
41

Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
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 wiĊksza ĞwiadomoĞü problemów wĞród urzĊdników;
 organizacja szkoleĔ i integracji z innymi na terenie Polski;
 zwiĊkszenie przepáywu informacji o organizacjach pozarządowych pomiĊdzy gminą
i powiatem;
 zwiĊkszenie budĪetu dla NGOs;
 szerszy zakres Ğrodków finansowych dla organizacji, poniewaĪ przy obecnym nie
moĪna siĊ ubiegaü o dofinansowanie;
 uruchomienie konsultacji dla máodych organizacji;
 potrzeba obsáugi prawnej i ksiĊgowej zamiast szkoleĔ w tym zakresie;
 cykliczne spotkania liderów NGO z samorządem;
 konsultacje z NGO przed uchwaleniem planu wspóápracy z samorządem
terytorialnym;
 lepszy dostĊp do informacji (popoáudniowe godziny pracy doradców ds. NGO).
Organizacje pozarządowe powiatu olsztyĔskiego swoją rolĊ we wspóápracy z samorządem najczĊĞciej widzą w organizacji i obsáudze imprez dla samorządu lub zlecanych przez
samorząd (taką rolĊ widzi dla siebie 45% NGOs z powiatu) – rysunek 32.
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Rys. 32. Obszary wspierania polityki samorządowej przez NGOs
N=235; ankietowani mogli zaznaczyü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.
ħródáo: badania wáasne.

WĞród innych zgáaszanych pomysáy wspierania podawano zabezpieczanie imprez,
organizowanie festynów integracyjnych, organizacja stoisk z produktami lokalnymi, imprezy
sportowe i kulturalne dla dzieci i máodzieĪy, organizacje konferencji naukowych
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i historycznych, np. dotyczących regionu, pokazy przeciwpoĪarowe i medyczne, koncerty
i organizacjĊ lokalnych doĪynek. Ponadto ponad 20% organizacji chciaáaby wspieraü politykĊ
samorządu w dziaáalnoĞci usáugowo-handlowej. Konkretne dziaáania, które chĊtnie by
realizowaáy to przepompowywanie wody, wycinki (gáównie OSP), dziaáania opiekuĔczopielĊgniarskie, produkcja pamiątek lokalnych i regionalnych oraz obsáuga turystów. W opinii
15% respondentów, organizacje pozarządowe wsparáyby samorząd w dziaáalnoĞci
szkoleniowej pracowników samorządu i szkoleĔ zlecanych przez samorząd.
Obszarami nie wymienionymi, a wskazanym w kwestionariuszu przez organizacje
pozarządowe, byáo prowadzenie Ğwietlicy oraz dziaáania proekologiczne. Pojedyncze
jednostki chciaáyby takĪe wesprzeü samorząd za pomocą zagospodarowania czasu wolnego
dla dzieci, w sprawach kobiet, róĪnego rodzaju pomocą spoáeczną i edukacją dorosáych,
ochroną zabytków (rys. 33).
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prowadzenie świetlicy

Rys. 33. Inne obszary wspóádziaáania NGOs i samorządów lokalnych
ħródáo: badania wáasne.

Pomimo wielu wymienionych powyĪej problemów, niezrozumienia ze strony
samorządu, niskich dotacji i braku kontaktu, organizacje pozarządowe swoją wspóápracĊ
z samorządem oceniáy jako „bardzo dobrą” i „dobrą” (68% badanych) – rysunek 34. Jedynie
8% uznaáo ja za „záą” i „raczej záą”. Po skrzyĪowaniu pytaĔ odnoĞnie realizacji rzeczywistej
wspóápracy oraz jej oceny okazaáo siĊ, Īe wyĪej (raczej pozytywnie i zdecydowanie
pozytywnie) oceniają wspóáprace organizacje, które wspóápracują regularnie. Organizacje,
które wspóápracują sporadycznie oceniają wspóáprace z samorządem „raczej negatywnie”
i „zdecydowanie negatywni”. Takie pozytywne myĞlenie, mimo wielu przeszkód, moĪe byü
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związane z pewną generalną stabilizacją sytuacji sektora organizacji pozarządowych
i poprawą ich sytuacji. Poáowa organizacji okreĞla warunki funkcjonowania jako ani gorsze,
ani lepsze niĪ wczeĞniej. W najwiĊkszym stopniu dotyczy to tych dziaáających lokalnie,
podczas gdy dziaáające na szerszą skalĊ (zwáaszcza miĊdzynarodową) podkreĞlają bardzo
czĊsto poprawĊ swojej sytuacji.
Omawiane

rezultaty

badaĔ

wáasnych

są

wspóábieĪne

z

wynikami

badaĔ

przeprowadzonych przez Departament PoĪytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Spoáecznej, badaĔ dotyczących wspóápracy gmin z organizacjami pozarządowymi w roku
2007. Wynika z nich, Īe wiĊkszoĞü urzĊdów gmin w Polsce (70,8%) wspóápracowaáa –
zarówno finansowo jak i pozafinansowo – z organizacjami pozarządowymi (11,5% tylko
finansowo; 9,9% tylko pozafinansowo; 7,8% nie zadeklarowaáo Īadnej wspóápracy)42.
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Rys. 34. Ogólna ocena wspóápracy NGOs z wáadzami samorządowymi
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Jak juĪ wspomniano na początku tego opracowania, wiele z organizacji znajdujących
siĊ na liĞcie NGOs, w rzeczywistoĞci juĪ nie istniaáa. WiĊkszoĞü z nich nie funkcjonowaáa juĪ
od wielu lat, a czeĞü byáa w trakcie procesu likwidacji. Zapytani respondenci w wiĊkszoĞci
uznali, iĪ wina tego stanu rzeczy leĪy po obu stronach, tzn. Īe odpowiadają za to zarówno
organizacje pozarządowe, jak i samorząd. Blisko 25% uznaáa, Īe jest to naturalny proces - taki
sam jak w przypadku przedsiĊbiorstw (rynek „czyĞci” te organizacje, które są najmniej
efektywne) i nie ma w tym nic niepokojącego (rys. 35).

42

K. Pilecki, A. Strzaáa, M . Kaczorowski. Wspóápraca gmin z podmiotami dziaáającymi w sferze poĪytku publicznego,
Departament PoĪytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej 2008.
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Rys. 35. Gáówne przyczyny maáej aktywnoĞci/zawieszenia/upadku NGOs
N=237; ankietowani zaznaczali wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.
ħródáo: badania wáasne.

Obok wymienionych na rysunku przyczyn niepowodzeĔ, wskazywano takĪe na
konkretne zjawiska, przyczyniające siĊ do upadku NGOs, a mianowicie:
 czysto doraĨne powody tworzenia organizacji pozarządowych (jednorazowy cel - po
realizacji celu stowarzyszenie umiera Ğmiercią naturalną),
 biurokracja towarzysząca zakáadaniu i prowadzeniu stowarzyszenia,
 brak dostosowania regulacji prawnych,
 niezdrowa konkurencja wewnątrz spoáecznoĞci lokalnej,
 brak wsparcia, brak widocznych efektów dziaáaĔ,
 brak wiedzy prawnej, ksiĊgowej,
 niezgrany zespóá.
WiĊkszoĞü z wyĪej wymienionych przyczyn moĪna byáoby zakwalifikowaü do kategorii
wymienionych w kwestionariuszu badaĔ, przypisując odpowiedzialnoĞü za taki stan rzeczy
jednej, bądĨ drugiej stronie. Nie mniej jednak uwagi respondentów dają dodatkowy obraz, co
do najbardziej istotnych bolączek ich codziennego funkcjonowania.
Podsumowując omawiane w tej czĊĞci opracowania rozwaĪania moĪna stwierdziü, Īe
w wyniku wejĞcia w Īycie w 1999 roku reform ustrojowych, gáównym partnerem organizacji
pozarządowych w Polsce staáy siĊ samorządy terytorialne odpowiednich szczebli. W związku
z tym zakres wspóápracy miĊdzy administracją rządową i organizacjami pozarządowymi
zmieniá siĊ, ale nadal ma istotne znaczenie, zarówno przy planowaniu dziaáaĔ jak
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i finansowaniu realizacji zadaĔ publicznych przez organizacje. WspóápracĊ z organizacjami
pozarządowymi wpisano w kompetencje samorządów terytorialnych od gminnego poprzez
powiatowy, do wojewódzkiego43. Naturalnym zatem jest, Īe organizacje pozarządowe, czĊsto
realizując zadania wchodzące w kompetencje administracji publicznej, traktują samorząd jako
swojego naturalnego sojusznika i tam wáaĞnie szukają wsparcia. WaĪne, aby takĪe wáadze
powiatowe, samorządowe dostrzegáy tĊ naturalną wspóápracĊ z NGOs i zaczĊáy powaĪnie
podchodziü do jej realizacji, opisanej czĊsto w szeroki sposób w kartach realizacji
i programach wspóápracy wymuszanych przez ustawĊ.

43
Sáugocki W., Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w Ğwietle wspóápracy z jednostkami samorządu
terytorialnego, [w]: Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu spoáeczeĔstwa
obywatelskiego, Elipsa, Warszawa 2009.
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Doskonalenie zawodowe w organizacjach pozarz¦dowych
Organizacje pozarządowe, podobnie jak sektor publiczny i sektor komercyjny, muszą
doskonaliü swoje dziaáania. W Polsce dziaáa stosunkowo liczna grupa organizacji
wyspecjalizowanych w prowadzeniu szkoleĔ na potrzeby sektora non-profit. MoĪna nawet
zaryzykowaü twierdzenie, Īe infrastruktura sektora non-profit jest w Polsce wysoce
rozwiniĊta. Respondenci wyrazili duĪe zainteresowanie bezpáatnymi szkoleniami. AĪ 81%
organizacji pozarządowych chĊtnie wziĊáaby w nich udziaá, gdyby dotyczyáy problematyki
ich interesującej (rys. 36).
Szczegóáowa analiza wskazaĔ respondentów ukazaáa, Īe szkolenia wskazane jako
najwaĪniejsze, mają poĞredni związek ze zbieraniem Ğrodków i funduszy na dziaáania
i funkcjonowanie organizacji. Ponad 74% organizacji pozarządowych chce siĊ szkoliü wáaĞnie
w tej dziedzinie. Blisko co druga organizacja chciaáaby poznaü podstawowe regulacje prawne
dotyczące dziaáalnoĞci NGOs, a 42% z nich uĞwiadamia sobie potrzeby w dziedzinie
profesjonalnego prowadzenia ksiĊgowoĞci. Nastawienie takie naleĪy uznaü za korzystne,
albowiem stwarza szanse na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia we wspóápracy
z organizacjami non-profit. Wspomniane ryzyko niestety wystĊpuje dzisiaj doĞü czĊsto,
a jednym z powodów tego stanu jest niewáaĞciwe prowadzenie spraw finansowych.

Brak
zainteresowania
19%

Jest
zainteresowania
81%

Rys. 36. Zainteresowanie NGOs bezpáatnymi szkoleniami
N=193
ħródáo: badania wáasne.

Zebrany materiaá empiryczny wskazuje takĪe to, iĪ 34% badanych organizacji
chciaáoby uczestniczyü w szkoleniach dotyczących poprawy wizerunku swojej organizacji,
a co za tym idzie poprawy wizerunku caáego sektora NGOs (rys. 37).
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Rys. 37. Rodzaje szkoleĔ preferowanych przez NGOs
N=522
ħródáo: badania wáasne.

Niepokojące są bardzo niskie wskaĨniki dotyczące potrzeb szkoleniowych
w dziedzinach dotyczących wewnĊtrznych niejako mechanizmów samoorganizacji. Jedynie
20% organizacji zainteresowana jest doskonaleniem „trudnych” umiejĊtnoĞci kadrowych,
a przecieĪ kaĪda z nich peáni rolĊ pracodawcy. Jeszcze bardziej niepokojąca jest niska
atrakcyjnoĞü szkoleĔ z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją interpersonalną.
WaĪny jest fakt, Īe ponad dwukrotnie wzrosáo liczba chĊtnych do tego rodzaju szkoleĔ –
jednak ciągle tak niskie nimi zainteresowanie wskazuje na niebezpieczny brak
samokrytycyzmu wĞród dziaáaczy organizacji. Niestety bardzo czĊsto to nie brak pieniĊdzy,
ale

wáaĞnie

braki

w

umiejĊtnoĞciach

zarządzania,

są

podstawowym

problemem

w funkcjonowaniu organizacji.
Niektóre z zapytanych organizacji zgáosiáy takĪe swoje propozycje nie wymienione
w kwestionariuszu. Chciaáyby wziąü udziaá w szkoleniach z zakresu rozliczania otrzymanych
dotacji i funduszy, z promocji zdrowia, kursu prawa jazdy, animacji lokalnej, pomocy
spoáecznej i usáug socjalnych oraz zasad bezpieczeĔstwa higieny pracy oraz ochrony
przeciwpoĪarowej.
Na pytanie dotyczące najlepszego terminu dla uczestnictwa w szkoleniach odpowiedzi
udzielili tylko ci, którzy w poprzednim pytaniu wyrazili chĊü zdobywania wiedzy, tj. 156
organizacji (rys. 38).
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Rys. 38. Preferowane dni szkoleĔ
N=220; ankietowani mogli udzieliü wiĊcej niĪ jednej odpowiedzi.
ħródáo: badania wáasne.

NajczĊĞciej respondenci chcieliby wziąü udziaá w szkoleniach w systemie
weekendowym, tzn. w soboty (53%) oraz niedziele (41%). Pomimo, Īe czeĞü osób nie
znalazáaby czasu na szkolenia w tygodniu, to jest jednak grupa przedstawicieli organizacji
pozarządowych, które bez wzglĊdu na termin, jest zdeterminowana aby doskonaliü swoje
kompetencje.
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ZakoÑczenie
Zebrany w badaniach materiaá empiryczny upowaĪnia do sformuáowania wniosków
natury ogólnej i szczegóáowej. WĞród tych pierwszych najistotniejszy jest taki, Īe wiele
z zarejestrowanych organizacji, w rzeczywistoĞci nie istnieje. Brak wyrejestrowania
znieksztaáca prawdziwy obraz liczebnoĞci trzeciego sektora w powiecie. Natomiast te, które
istnieją, nie zawsze chcą wspóápracowaü w celu diagnozy i poprawy swojej sytuacji. AĪ 17
organizacji pozarządowych odmówiáo wypeánienia kwestionariusza wywiadu i odpowiedzi na
pytania, nie podając Īadnych obiektywnych przyczyn.
Gáówną formą organizacyjną wybraną przez organizacje pozarządowe powiatu
olsztyĔskiego jest stowarzyszenie zrzeszające od 21 a 50 czáonków, wĞród których
w wiĊkszoĞci są mĊĪczyĨni. Wymienione stowarzyszenia najczĊĞciej dziaáają w obszarach
edukacji i wychowania oraz promocji miasta i gminy. Blisko poáowa z nich dziaáa na rynku
ponad 10 lat, przy czym jest to przede wszystkim rynek lokalny, zaĞ ich Ğrednioroczne
przychody najczĊĞciej nie przekraczają 1 tys. zá.
Badane organizacje mają wysoką samoocenĊ. Deklarują wiernoĞü kierunkom swoich
dziaáaĔ, a jako gáówny miernik tego stanu rzeczy przyjmują liczbĊ obsáuĪonych
beneficjentów. Wymieniają wiele sukcesów osiągniĊtych w ciągu ostatnich 3 lat. Wysoko
oceniają swój wpáyw na lokalne spoáecznoĞci, a takĪe na rozwój lokalny, uwaĪając, Īe
zaspokajają potrzeby lokalnej spoáecznoĞci oraz oddziaáywają na wáadze gminy oraz powiatu.
Diagnozowane organizacje są dosyü optymistyczne zarówno w ocenie wáasnych
moĪliwoĞci dziaáania, jak i w przewidywaniach dotyczących przyszáoĞci. Opinie o ich
obecnych i przyszáych warunkach dziaáania ukazują, Īe w polskim sektorze organizacji
pozarządowych jest cztery razy wiĊcej optymistów niĪ pesymistów. Optymizm nie opuszcza
przedstawicieli tych organizacji takĪe wtedy, kiedy prosi siĊ ich o ocenĊ wáasnej sytuacji oraz
kompetencji.
Przekonaniu o wáasnych kompetencjach towarzyszą zarazem niskie oceny stanu
zasobów technicznych i finansowych tych organizacji – przy czym wyniki badaĔ sugerują, Īe
w stosunkowo maáym stopniu dostrzegają one związek pomiĊdzy jednym a drugim. Za
najbardziej negatywne czynniki hamujące rozwój NGOs powiatu olsztyĔskiego respondenci
uznali brak Ğrodków finansowych na inwestycje oraz trudnoĞci z ich pozyskaniem. Wiele
trudnoĞci przysparza im takĪe nadmierna biurokracja administracji publicznej. Jako czynniki
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pozytywne wpáywające na rozwój wskazują poprawĊ przepáywu informacji pomiĊdzy NGOs
a przedstawicielami wáadz lokalnych i regionalnych.
Badane organizacje chĊtnie wspóápracowaáoby z wáadzami samorządowymi, jednak
otrzymanie wsparcia finansowego ze strony wáadz powiatu deklaruje jedynie 12%. Wsparcie
to obejmowaáo przede wszystkim wykonanie zadaĔ publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie

realizacji

zadania.

Pomoc

pozafinansowa

udzielona

organizacjom

pozarządowym odbyáa siĊ poprzez wspóáudziaá powiatu w organizacji szkoleĔ, konferencji
i forum wymiany doĞwiadczeĔ.
Podobnego doprecyzowania wymagają chyba takĪe zapisy dotyczące programów
wspóápracy. Obecnie, wiĊkszoĞü z nich traktuje siĊ po prostu jako dokumenty sankcjonujące
plany samorządów dotyczące wydatków na dziaáalnoĞü konkretnych organizacji. Niektóre
mają wrĊcz postaü zaáączników do uchwaá budĪetowych. Takie traktowanie programów nie
sprzyja wykorzystaniu ich, jako narzĊdzi dla budowania trwaáego partnerstwa miĊdzy
organizacjami i samorządem, zwáaszcza, jeĞli partnerstwo rozumieü jako relacjĊ, w której
organizacje nie wystĊpują jedynie jako beneficjenci pomocy samorządu lub usáugodawcy.
Najbardziej oczekiwaną pomocą ze strony wáadz samorządowych jest dla organizacji
pozarządowych pomoc finansowa w formie dotacji, pomoc w pozyskaniu Ğrodków
finansowych z innych Ĩródeá niĪ dotacje powiatu oraz dofinansowanie realizacji zadaĔ
realizowanych z podmiotami, w których udziaáy ma powiat/gmina. Organizacje wskazaáy
takĪe podczas badania na szereg czynników, które w przyszáoĞci mogáyby zdecydowanie
poprawiü i usprawniü ich wzajemną wspóápracĊ, takich jak szerszy bezpoĞredni kontakt,
cykliczne spotkania z liderami NGOs, czy teĪ wiĊksza ĞwiadomoĞü i ĪyczliwoĞü dla
problemów NGOs. Organizacje pozarządowe powiatu olsztyĔskiego swoją rolĊ we
wspóápracy widzą takĪe we wsparciu wáadz powiatu w niektórych obszarach dziaáania, takich
jak organizacja róĪnego rodzaju imprez czy dziaáalnoĞci handlowo-usáugowej, związanej
z promocją regionu i turystyką.
Pomimo wielu problemów, niezrozumienia ze strony samorządu (tak twierdziáa czĊĞü
organizacji pozarządowych), niskich dotacji i braku kontaktu, wymienianych w trakcie
przeprowadzenia badania, organizacje pozarządowe swoją wspóápracĊ z samorządem oceniáy
wysoko. Dobrze oceniają wspóápracĊ organizacje, które wspóápracują regularnie, zaĞ te, które
wspóápracują sporadycznie, wystawiáy oceny niekorzystne dla samorządu.
Wiele organizacji pozarządowych, choü zarejestrowanych, nie prowadzi dziaáalnoĞci.
Pozostali respondenci winą za „upadek” tych organizacji obwiniają obie strony, tzn.
i samorząd i same organizacje, twierdząc Īe brak wsparcia ze strony gminy nie jest jedyną
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przyczyną upadáoĞci. CzĊsto organizacje są tworzone z powodów doraĨnych, po których
realizacji organizacja traci sens. Wymieniają takĪe nadmierną biurokracjĊ oraz niezdrową
konkurencjĊ wĞród spoáecznoĞci lokalnej.
Sformuáowane powyĪej wnioski wypáywają z badaĔ pierwotnych przeprowadzonych
wĞród organizacji pozarządowych dziaáających na terenie powiatu olsztyĔskiego. Są zatem
charakterystyczne dla tych organizacji i tego terenu. JednoczeĞnie korespondują one
z badaniami ogólnopolskimi, z których wynika, Īe:
 z roku na rok coraz wiĊcej samorządów lokalnych deklaruje wydatki na rzecz
organizacji, a ich ogólna kwota znacząco wzrosáa. Jednak rzeczywista skala tych
przemian jest róĪna w przypadku samorządu szczebla lokalnego i regionalnego. Na
poziomie regionalnym, wzrost wydatków na organizacje daleko przekracza ogólny
wzrost wydatków jednostek samorządu. Na szczeblu gmin jest on tylko nieznacznie
wiĊkszy44. Warto jednak odnotowaü, Īe ogólna kwota Ğrodków samorządowych
kierowanych w stronĊ organizacji zwiĊksza siĊ – nawet, jeĞli ich udziaá w wydatkach
samorządów pozostaje – statystycznie rzecz biorąc – niezmienny;
 mimo wielu przeszkód, wĞród przedstawicieli organizacji pozarządowych wystĊpuje
pozytywne myĞlenie. Stan ten moĪe wynikaü z odnotowywanej stabilizacji sytuacji
sektora organizacji pozarządowych i poprawą ich sytuacji. Poáowa organizacji okreĞla
warunki funkcjonowania jako ani gorsze, ani lepsze niĪ wczeĞniej. W najwiĊkszym
stopniu dotyczy to tych dziaáających lokalnie, podczas gdy dziaáające na szerszą skalĊ
(zwáaszcza miĊdzynarodową) podkreĞlają bardzo czĊsto poprawĊ swojej sytuacji45;
 nowe przepisy stosunkowo szybko „zaszczepiáy siĊ” w praktyce wiĊkszoĞci
samorządów lokalnych. Jednak w niektórych z nich najwidoczniej nie przyjĊáy siĊ
i trudno oczekiwaü, Īe w najbliĪszym czasie siĊ przyjmą. W kaĪdym bądĨ razie bĊdzie
o to trudno bez dodatkowych impulsów z zewnątrz. WciąĪ, mniej wiĊcej jedna na
dziesiĊü gmin deklaruje, Īe nie wspóápracuje (ani finansowo, ani w inny sposób)
z Īadną organizacją pozarządową (dotyczy to niemal wyáącznie gmin wiejskich,
przede wszystkim w centrum i na wschodzie kraju) – i nie są to tylko gminy,
w których po prostu organizacji nie ma46.
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Herbst J., Wspóápraca organizacji pozarządowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
45
Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2011.
46
Herbst J., Wspóápraca organizacji pozarządowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
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Podsumowanie caáoĞci opracowania prowadzi do nastĊpującego uogólnienia
wynikającego z badaĔ wáasnych i przywoáywanego opracowania J. Herbsta47: sytuacja
w relacjach organizacje pozarządowe – samorządy nie poprawi siĊ, jeĞli te ostatnie nie bĊdą
dostrzegaü praktycznych i rzeczywistych korzyĞci, jakie niesie ze sobą poprawna wspóápraca
i animowanie ich dziaáaĔ. Sugeruje siĊ zatem, aby w „ukáadaniu” przyszáej wspóápracy,
uwzglĊdniü takĪe dziaáania i/lub akcje edukacyjne wsparte przykáadami dobrych praktyk
i narzĊdziami czyniącymi wspóápracĊ bardziej efektywną. Dziaáania te powinny byü
skierowane nie tylko do samorządowców, ale takĪe do organizacji pozarządowych, które –
choü zwykle, z racji sáabszej pozycji, odgrywają czĊĞciej rolĊ indyferentnych obserwatorów
dziaáaĔ samorządowców, czasem zaĞ same zainteresowane są bardziej patronaĪem
samorządu, niĪ rzeczywistym partnerstwem.

47

tamǏe.

{ PAGE 70
\* MERGEFORMAT }

Bibliografia
Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu
spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Elipsa, Warszawa 2009.
Duda P., Wspóápraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego,
www.mmp.fio.org.pl
Frączak P., Skrzypiec R., Analiza aktualnych warunków wspóápracy administracji publicznej
z sektorem pozarządowym, w: M. Rymsza, Standardy wspóápracy administracji publicznej
z sektorem pozarządowym. Warszawa 2007.
Gosk I., Pyrka A., RóĪne formy wspóápracy z podmiotami ekonomii spoáecznej, Fundacja
Inicjatyw Spoáeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
Herbst J., Po co są organizacje?, www.osektorze.ngo.pl
Herbst J., Przewáocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport
z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
Herbst J., Wspóápraca organizacji pozarządowych administracji publicznej w Polsce 2008 –
bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
Jachimowicz A., Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju
ekonomii spoáecznej?, 2006, www.ekonomiaspoleczna.pl
Kozieá M., Frączak P., Dadel M., (red.), Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy
w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych, Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2005.
Organizacje pozarządowe, www.poland.gov.pl
PijaczyĔski M., Organizacje pozarządowe w Polsce, www.waidomoĞci.polska.pl
Pilecki K., Strzaáa A., Kaczorowski M., Wspóápraca gmin z podmiotami dziaáającymi w sferze
poĪytku publicznego, Departament PoĪytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki
Spoáecznej 2008.
Potoczek A., Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu
terytorialnego, w: A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa
spoáeczna i organizacyjna, ROSiOĝK ToruĔ 2001.
Przewáocka J., Polskie organizacje pozarządowe, NajwaĪniejsze pytania, podstawowe fakty,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejcman Z., Standardy wspóápracy administracji
publicznej z sektorem pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
71
{ PAGE \* MERGEFORMAT
}

Skrzypiec R., Ocena jakoĞci dziaáania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie
Departamentu PoĪytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej, Warszawa
2009.
Sáugocki W., Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w Ğwietle wspóápracy
z jednostkami samorządu terytorialnego, w: Babiak J., Sáugocki W. (red.), Rola
organizacji pozarządowych w ksztaátowaniu spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Elipsa,
Warszawa 2009.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991 nr 46 poz. 203).
Ustawa z 1 maja 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
04.99.1001 z póĨn. zm.).
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póĨn. zm.).
WygnaĔski J., Czym są NGO-sy?, www.osektorze.ngo.pl
www.poradnik.ngo.pl

{ PAGE 72
\* MERGEFORMAT }

Spis rysunków:
Rys. 1. Powiat olsztyĔski
Rys. 2. Struktura badanych NGOs
Rys. 3. Struktura organizacji pozarządowych w gminach
Rys. 4. Formy organizacyjne NGOs
Rys. 5. LiczebnoĞü NGOs wg form organizacyjnych
Rys. 6. Struktura NGOs wg liczby czáonków
Rys. 7. Liczba czáonków NGOs wg páci
Rys. 8. Struktura liczby czáonków NGOs w gminach
Rys. 9. Obszary dziaáalnoĞci NGOs
Rys. 10. ZasiĊg dziaáalnoĞci NGOs
Rys. 11. Zakresy dziaáalnoĞci NGOs na róĪnych rynkach
Rys. 12. Okres obecnoĞci organizacji na rynku
Rys. 13. Struktura NGOs wg wysokoĞci przychodów
Rys. 14. Struktura NGOs wg rodzaju przychodów w 2010 roku
Rys. 15. Podziaá przychodów nierynkowych
Rys. 16. Struktura NGOs wg deklaracji chĊci dziaáaĔ zwiĊkszających przychody
Rys. 17. Samoocena aktywnoĞci w realizacji misji NGOs
Rys. 18. Wyznaczniki aktywnoĞci w realizacji misji NGOs
Rys. 19. Wpáyw NGOs na lokalne spoáecznoĞci i rozwój spoáeczno-gospodarczy
Rys. 20. Mierniki oceny wpáywu na sprawy lokalne
Rys. 21. ĝrednia ocena czynników wpáywających negatywnie na rozwój NGOs
Rys. 22. Czynniki wpáywające negatywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen
Rys. 23. ĝrednia ocen czynników wpáywających pozytywnie na rozwój NGOs
Rys. 24. Czynniki wpáywające pozytywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen
Rys. 25. Wsparcie finansowe wáadz samorządowych dla NGOs w 2010 roku
Rys. 26. Wsparcie finansowe wáadz samorządowych dla NGOs
Rys. 27. Zlecanie zadaĔ publicznych z udzieleniem dotacji na sfinansowanie realizacji
Rys. 28. Wsparcie wykonania zadaĔ publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
realizacji
Rys. 29. Rodzaje pomocy udzielanej NGOs przez Starostwo Powiatowe
{ PAGE \* MERGEFORMAT }
73

Rys. 30. ĝrednia ocena oczekiwanych form pomocy i wspóápracy NGOs ze Starostwem
Powiatowym
Rys. 31. Oczekiwane formy pomocy i wspóápracy NGOs ze Starostwem Powiatowym
Rys. 32. Obszary wspierania polityki samorządowej przez NGOs
Rys. 33. Inne obszary wspóádziaáania NGOs i samorządów lokalnych
Rys. 34. Ogólna ocena wspóápracy NGOs z wáadzami samorządowymi
Rys. 35. Gáówne przyczyny maáej aktywnoĞci/zawieszenia/upadku NGOs
Rys. 36. Zainteresowanie NGOs bezpáatnymi szkoleniami
Rys. 37. Rodzaje szkoleĔ preferowanych przez NGOs
Rys. 38. Preferowane dni szkoleĔ

{ PAGE 74
\* MERGEFORMAT }

Spis tabel:
Tabela 1. Formy wspóápracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi
Tabela 2. Organizacje pozarządowe funkcjonujące w powiecie olsztyĔskim
Tabela 3. Nieistniejące organizacje pozarządowe w powiecie olsztyĔskim

75
{ PAGE \* MERGEFORMAT
}

ZaÏ¦cznik

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY
I. Stan i aktywnoĞü NGOs
1) Jaką formĊ posiada PaĔstwa organizacja (zaznacz pole poprzez klikniĊcie):
Stowarzyszenie
Fundacja
Organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego (cech, izba, zrzeszenie zawodowe itd.)
Organizacja lub instytucja spoáeczna koĞcioáa lub związku wyznaniowego
Inna jaka?
……………………………………………………………………………………………………………..
2) W jakim obszarze dziaáa reprezentowany przez Panią/Pana NGO (moĪna zaznaczyü wiĊcej niĪ jedną
odpowiedĨ):
Sport
Turystyka, wypoczynek
Edukacja i wychowanie
Kultura i sztuka
ObronnoĞü paĔstwa
Pomoc spoá. i usáugi socjalne
Wsparcie III sektora

Ochrona, promocja zdrowia

Rozwój demokracji, spoáeczeĔstwa obywatelskiego
Dziaáania na rzecz niepeánosprawnych
Przeciwdziaáanie patologiom spoáecznym
Ratownictwo i ochrona ludnoĞci

Ekologia, ochrona zwierząt

Rozwój przedsiĊbiorczoĞci i promocja zatrudnienia

Integracja miĊdzynarodowa

Promocja miasta i gminy

Dziaáania na rzecz mniejszoĞci narodowych

3) Zakres dziaáalnoĞci (rynek):

lokalny

regionalny

krajowy

zagraniczny
4) Organizacja dziaáa na rynku:
 pierwszy rok
 od roku do trzech lat
 od trzech do piĊciu lat
 od piĊciu do dziesiĊciu lat
 powyĪej dziesiĊciu lat
5) Jakiego rzĊdu przychody NGO uzyskaá w 2010 roku (w záotych) (zaznacz pole) :
0-1 tys.

pow.1 tys.-10 tys.

pow. 100 tys.-500 tys.

pow. 10 tys.-50 tys.
pow. 500 tys.-1 mln

pow. 50 tys.-100 tys.
pow. 1 mln

6) Jaki procent uzyskanych przychodów w 2010 roku moĪna uznaü (wpisz liczbĊ):
a) za przychody pozyskane z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych (np. nastawiona na zysk dziaáalnoĞü
gospodarcza, odpáatna dziaáalnoĞü statutowa, odsetki i dywidendy, wynajem, sprzedaĪ Ğrodków trwaáych,
inne przychody rynkowe)
%
b) za przychody nierynkowe w tym:
- Ğrodki od wáadz samorządowych, w tym równieĪ w wyniku zlecania zadaĔ, „przychody z 1%”, darowizny,
zbiórki, Ğrodki UE, inne)
%
- skáadki czáonkowskie
%
c) inne – nie moĪna bezpoĞrednio zaliczyü do Īadnej z wyĪej wymienionych grup
%
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7) Czy PaĔstwa organizacja planuje w przyszáoĞci podjąü (lub rozszerzyü) dziaáania zwiĊkszające
przychody ze Ĩródeá komercyjnych? (zaznacz pole)
Tak

Nie

8) Jaki docelowy udziaá powinny wedáug Pani/Pana stanowiü przychody ze Ĩródeá komercyjnych
w ogólnej sumie przychodów organizacji (proszĊ wpisaü liczbĊ w przedziale od 0 do 100)?
%
9) Jak oceniają PaĔstwo swoją aktywnoĞü w realizowaniu zaáoĪonej misji dziaáania w przeciągu ostatnich
trzech lat?
a) bardzo wysoka
b) wysoka
c) Ğrednia
d) sáaba
e) praktycznie Īadna
10) ProszĊ uzasadniü na podstawie jakich mierników dokonaliĞcie PaĔstwo powyĪszej oceny (moĪna
zaznaczy wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ):
a) na podstawie liczby zrealizowanych projektów
b) na podstawie liczby „obsáuĪonych” klientów/beneficjantów
c) na podstawie uzyskanych przychodów z dziaáalnoĞci
d) na podstawie szerokiej liczby kontaktów i partnerów zdobytych w trakcie realizowania misji organizacji
e) innych (jakich?) ……………………………………………………………………….
11) Jakie najwiĊksze sukcesy PaĔstwa jednostka osiągnĊáa w ciągu ostatnich trzech lat (proszĊ wymieniü
i krótko uzasadniü czemu uwaĪacie PaĔstwo to za sukces):
1)…………………………………………………..
2) …………………………………………………..
3) …………………………………………………..
4) …………………………………………………..
5) …………………………………………………..
12) Jaki wpáyw aktywnoĞü PaĔstwa organizacji wywiera na lokalne spoáecznoĞci i szerzej na lokalny
rozwój spoáeczno-gospodarczy?
a) bardzo duĪy
b) duĪy
c) Ğredni
d) sáaby
e) Īaden
13) Na podstawie czego oceniliĞcie PaĔstwo powyĪszy wpáyw (moĪna zaznaczy wiĊcej niĪ jedną
odpowiedĨ):
a) zaspokajania potrzeb spoáecznoĞci lokalnej
b) kreowania miejsc pracy (wewnątrz – NGO jako pracodawca i na zewnątrz – miejsca pracy utworzone
dziĊki aktywnoĞci organizacji)
c) bycia innowatorem i kreatorem zmian spoáecznych
d) oddziaáywania na wáadze i administracje samorządów terytorialnych szczebla podstawowego(gmina
i powiat)
e) inne jakie czynniki? ………………………………………………………………………………………..
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14) Które wedáug Pani/Pana czynniki negatywnie wpáywają na rozwój NGOs w województwie warmiĔskomazurskim? (wybierz odpowiednią cyfrĊ 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5. Przy czym bariera: nieistotna-1; maáo istotna-2;
umiarkowana-3; waĪna-4; bardzo waĪna–5)
a) brak zainteresowania wáadz centralnych i samorządowych rozwojem NGOs …………… pkt.
b) nadmierna biurokracja administracji publicznej ……………pkt.
c) niedostosowane regulacje prawne do dziaáaĔ NGOs ……………pkt.
d) brak Ğrodków finansowych na inwestycje i trudnoĞci z ich pozyskaniem ……………pkt.
e) brak lokalnych liderów i lokalnych inicjatyw ……………pkt.
f) brak zrozumienia i akceptacji spoáecznej dla aktywnoĞci NGOs ……………pkt.
g) konkurencja podmiotów komercyjnych ……………pkt.
h) inna bariera jaka? ……………pkt.

15) Które wedáug Pani/Pana czynniki bĊdą pozytywnie wpáywaü na rozwój NGOs? (wybierz odpowiednią
cyfrĊ 1; 2; 3; 4 lub 5. Przy czym szansa: nieistotna-1; maáo istotna-2; umiarkowana-3; waĪna-4; bardzo
waĪna–5)
a) napáyw Ğrodków pomocowych z Unii Europejskiej …………… pkt.
b) wraz ze wzrostem zamoĪnoĞci koszt tworzenia miejsc pracy przez tradycyjne przedsiĊbiorstwa oraz
administracjĊ publiczną bĊdzie wzrastaá, co zagospodarują NGOs, które bĊdą w stanie stworzyü taĔsze
miejsca pracy …………… pkt.
c) rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego …………… pkt.
d) poprawa infrastruktury finansowej (m.in. dokapitalizowanie funduszy poĪyczkowych i porĊczeniowych
dziaáających w regionie, Ğrodki finansowe UE, rozwój instytucji wspierających NGOs w dostĊpie do
kapitaáu) …………… pkt.
e) poprawa wspóápracy i przepáywu informacji pomiĊdzy NGOs a przedstawicielami wáadz regionalnych
i lokalnych …………. pkt.
f) tendencja do wzmacniania wymiaru terapeutycznego pracy w NGOs …………… pkt.
g) wrastająca innowacyjnoĞü i nieszablonowoĞü dziaáaĔ podparta lepszym rozeznaniem potrzeb i moĪliwoĞci
beneficjentów bĊdzie w przyszáoĞci sprzyjaáa wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej NGOs w stosunku do
innych podmiotów ………… pkt.
h) inna szansa jaka? …………… pkt.

II. Wspóápraca NGOs z samorządem
1) Czy reprezentowana przez Panią/Pana organizacja otrzymaáa w 2010 roku pomoc finansową od wáadz
samorządowych Powiatu OlsztyĔskiego?
Tak

Nie

2) Czy reprezentowana przez Panią/Pana organizacja w ramach wspóápracy z samorządem otrzymaáa
zlecenia realizacji zadaĔ Powiatu OlsztyĔskiego jako:
a) zlecenie wykonania zadaĔ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
Tak

Nie

b) wspieranie wykonywania zadaĔ publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Tak

Nie

3) Czy reprezentowana przez Panią/Pana organizacja otrzymaáa pomoc od Starostwa Powiatowego
w nastĊpujący sposób (zaznacz – moĪliwa wiĊcej niĪ jedna odpowiedĨ):
 pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów miĊdzynarodowych
 informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz PosiedzeĔ Rady Powiatu OlsztyĔskiego
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udzielanie rekomendacji, dla organizacji pozarządowych starających siĊ o Ğrodki z innych Ĩródeá
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących dziaáalnoĞci organizacji pozarządowych
tworzenie wspólnych zespoáów o charakterze doradczym i inicjatywnym
udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkaĔ otwartych poprzez nieodpáatne udostĊpnienie lokalu,
Ğrodków technicznych, itp.
udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych na realizacjĊ zadaĔ publicznych z innych
Ĩródeá niĪ dotacje Powiatu OlsztyĔskiego
wspóáudziaá Powiatu w organizacji szkoleĔ, konferencji, forum wymiany doĞwiadczeĔ, w celu
podniesienia sprawnoĞci funkcjonowania organizacji
nieodpáatne udostĊpnianie materiaáów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadaĔ
publicznych, których realizacja odbywa siĊ w drodze konkursu ofert
ulgi podatkowe
obniĪka czynszów dzierĪawczych
pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali przeznaczonych na statutową dziaáalnoĞü
dofinansowanie (wspóáfinansowanie) przedsiĊwziĊü realizowanych przez NGOs z podmiotami, których
udziaáy ma gmina/powiat
pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników
inne
(jakie?)………………………………………………………………………………………………………

4) Której z form pomocy i wspóápracy oczekiwaliby PaĔstwo od Starostwa Powiatowego (wybierz
odpowiednią cyfrĊ 1; 2; 3; 4 lub 5. Przy czym: nieistotna-1; maáo istotna-2; umiarkowana-3; waĪna-4;
bardzo waĪna–5)?
 pomoc finansowa w formie dotacji
pkt.
 pomoc w formie zlecenia zadaĔ wraz z dofinansowaniem ich realizacji
pkt.
 pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów miĊdzynarodowych
pkt.
 informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz PosiedzeĔ Rady Powiatu OlsztyĔskiego
pkt.
 udzielanie rekomendacji, dla organizacji pozarządowych starających siĊ o Ğrodki z innych Ĩródeá
pkt.
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących dziaáalnoĞci organizacji pozarządowych
pkt.
 tworzenie wspólnych zespoáów o charakterze doradczym i inicjatywnym
pkt.
 udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkaĔ otwartych poprzez nieodpáatne udostĊpnienie lokalu,
Ğrodków technicznych, itp.
pkt.
 udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych na realizacjĊ zadaĔ publicznych z innych
Ĩródeá niĪ dotacje Powiatu OlsztyĔskiego
pkt.
 wspóáudziaá Powiatu w organizacji szkoleĔ, konferencji, forum wymiany doĞwiadczeĔ, w celu
podniesienia sprawnoĞci funkcjonowania organizacji
pkt.
 nieodpáatne udostĊpnianie materiaáów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadaĔ
publicznych, których realizacja odbywa siĊ w drodze konkursu ofert
pkt.
 ulgi podatkowe
pkt.
 obniĪka czynszów dzierĪawczych
pkt.
 pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali przeznaczonych na statutową dziaáalnoĞü
pkt.
 dofinansowanie (wspóáfinansowanie) przedsiĊwziĊü realizowanych przez NGOs z podmiotami, których
udziaáy ma gmina/powiat pkt.
 pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników pkt.
 innej (jakiej?)
…………………………………………………………………………………………
pkt.
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5) Jakie gáówne bariery utrudniają wspóápracĊ pomiĊdzy PaĔstwa NGO a Starostwem Powiatowym
(wybierz odpowiednią cyfrĊ 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5. Przy czym bariera: nieistotna-1; maáo istotna-2;
umiarkowana-3; waĪna-4; bardzo waĪna–5)
a) Merytoryczne „nieprzygotowanie” do wspóápracy samorządu z NGO pkt.
b) Niedocenianie roli NGO w Ğrodowisku lokalnym
pkt.
c) Niedostrzeganie moĪliwoĞci i opáacalnoĞci wspóápracy pkt.
d) Nie ma zaufania pomiĊdzy obu stronami pkt.
e) Brak elastycznoĞci w funkcjonowaniu administracji
pkt.
f) Pracownicy samorządowi postrzegają NGO jako konkurencjĊ, a nie jako partnera do wspóápracy pkt.
g) Traktowanie NGO przez samorząd jako petenta, a nie jako równoprawnego partnera pkt.
h) inne bariery - jakie? ……………………………………………………………………… pkt.
6) Czy macie PaĔstwo jakieĞ sugestie/pomysáy co do zmniejszenia negatywnego oddziaáywania trzech
powyĪszych czynników, którym przypisaliĞcie PaĔstwo najwaĪniejsze znaczenie?
1) ……………………………………………………………
2) …………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………
4) ……………………………………………………………
5) ……………………………………………………………

7) W jakich obszarach PaĔstwa organizacja mogáaby wspieraü politykĊ samorządową i przejmowaü
wykonanie niektórych zadaĔ (proszĊ zakreĞliü wáaĞciwą odpowiedĨ i sprecyzowaü):
a) dziaáalnoĞü szkoleniowa pracowników samorządu i szkolenia zlecane przez samorząd (gáównie z jakiego
zakresu?
……………………………………………………………………………………………………….....…)
b) dziaáalnoĞü usáugowo-handlowa wykonywana na rzecz samorządu lub zlecana przez samorząd (jakiego
rodzaju?
………………………………………………………………………..…………………………………..)
c) organizacja i obsáuga imprez dla samorządu lub zlecanych przez samorząd (np. jakich? ………….
……………………………………………………………………………………………….…………..….)
d) dziaáalnoĞü produkcyjna wykonywana na rzecz samorządu lub zlecana przez samorząd (jakiego rodzaju?
……………………………………………………………………………………………………………...)
e) dziaáalnoĞü turystyczna wykonywana na rzecz samorządu lub zlecana przez samorząd (jakiego rodzaju?
………………………………………………………………………………………………..……………..)
f) dziaáalnoĞü transportowa wykonywana na rzecz samorządu lub zlecana przez samorząd (jakiego rodzaju?
- np. przewóz osób, rzeczy itd.
………………………………………………………………………………................................................)
g) wynajem pomieszczeĔ na rzecz samorządu lub na zlecenie samorządu (jakiego rodzaju pomieszczenia
………………………………………………………………………………………………………….…..)
h) dziaáalnoĞü wydawnicza wykonywana na rzecz samorządu lub zlecana przez samorząd (jakiego rodzaju?
…………………………………………………………………………………………………………....…)
i) inna (jaka?)…………………………………………………………………………………………………..
8) Generalnie jak ocenia Pani/Pan wspóápracĊ z wáadzami samorządowymi?
Bardzo dobrze
Dobrze
ĝrednio
Raczej Ĩle
ħle
9) Jakie wedáug Pana/Pani są gáówne przyczyny sáabej aktywnoĞci, zawieszania, a nawet upadku
i dziaáalnoĞci organizacji pozarządowych z terenu Powiatu OlsztyĔskiego?
a) Jest to naturalny proces taki sam jak w przypadku przedsiĊbiorstw (rynek „czyĞci” te organizacje, które
są najmniej efektywne) i nie ma w tym nic niepokojącego
b) Jest to groĨne zjawisko, ale organizacje pozarządowe są sobie same winne (np. są mniej aktywne
i efektywne w porównaniu z innymi podmiotami)
c) Jest to groĨne zjawisko, któremu winne jest przede wszystkim strona publiczna (záe prawo, sáaba
aktywnoĞü wáadz samorządu itd.)
d) Jest to skomplikowana kwestia, a winne są „obie strony”
e) Inna odpowiedĨ (proszĊ sprecyzowaü ……………………………………………………………….......)
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Pytania dodatkowe
1. Czy bylibyĞcie PaĔstwo zainteresowani udziaáem w bezpáatnych szkoleniach?
tak
nie
2. W jakich bezpáatnych szkoleniach wziĊlibyĞcie PaĔstwo udziaá?
(moĪna zaznaczyü dowolną iloĞü)
ksiĊgowoĞü w organizacjach pozarządowych
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
organizacja pozarządowa jako pracodawca
budowa wizerunku organizacji pozarządowej
podstawowe regulacje prawne w organizacjach pozarządowych
komunikacja interpersonalna
pozyskiwanie funduszy
inne ………………………………………………………………………..
3. W jakich dniach wziĊlibyĞcie PaĔstwo udziaá w bezpáatnych szkoleniach?
od poniedziaáku do piątku
sobota
niedziela
kaĪdy termin jest dobry
4. Ile osób zrzesza PaĔstwa organizacja?
a) w tym iloĞü kobiet
b) w tym iloĞü mĊĪczyzn

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

5. Ile jest osób w zarządzie PaĔstwa organizacji?
a) w tym iloĞü kobiet
b) w tym iloĞü mĊĪczyzn

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

6. Jaką funkcjĊ Pani/Pan peáni w NGO (proszĊ wpisaü poniĪej)
………………………………………………………………………………………………………………………
7. Osoba do kontaktu ………………………………………………………………………………………...
8. Telefon ……………………………………………………………………………………………………..
9. Nazwa i adres organizacji
……………………………….………………………………………………………………………………..

ħródáo: M. OliĔski, R. Walkowiak – 2011 r.
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