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Wst p

 W demokratycznym spo ecze stwie wyró ni  mo na trzy obszary dzia alno ci 

instytucji i obywateli. Pierwszy sektor obejmuje dzia alno  administracji rz dowej  

i samorz dowej. Do drugiego obszaru zalicza si  wszelkiego rodzaju dzia alno  prowadzon

dla zysku, a zatem dzia alno  gospodarcz . Sektor trzeci natomiast to dzia alno

najró niejszych organizacji pozarz dowych.  

 Rozwój organizacji w ramach trzeciego sektora w krajach zachodnich ma wieloletni

tradycj . Stanowi  one czynnik opiniotwórczy na poziomie legislacyjnym w skali kraju, jak 

równie  s  wa nym elementem w procesie podejmowania decyzji na ni szych szczeblach. 

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarz dowych w Unii Europejskiej stworzy

Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk  (TWE). Nie wymieniaj c poj cia organizacji 

pozarz dowej, merytorycznie stworzy  on podstawy funkcjonowania takich organizacji 

wskazuj c ich rol  we wspó czesnym spo ecze stwie. W Traktacie stwierdza si , i  „Komisja 

ma zadanie popierania konsultacji mi dzy partnerami spo ecznymi na poziomie 

wspólnotowym i podejmuje wszelkie w a ciwe rodki w celu u atwienia ich dialogu, 

zapewniaj c stronom zrównowa one wsparcie”
 1
.

 Organizacje pozarz dowe, fundacje i stowarzyszenia pojawi y si  w Polsce mniej 

wi cej w tym samym czasie co w pa stwach Europy Zachodniej. Pocz tkowo zajmowa y si

przede wszystkim dzia alno ci  charytatywn , pó niej podj y równie  dzia alno

korporacyjn  oraz wszelk  dzia alno  zwi zan  z propagowaniem idei rozwoju spo ecznego. 

Niektóre mia y charakter wyznaniowy, inne ca kowicie wiecki. W okresie II 

Rzeczypospolitej (1918 - 1939) organizacje pozarz dowe rozwija y si  bardzo intensywnie. 

Druga wojna wiatowa i okres centralnego planowania, który po niej nast pi , spowodowa

znacz cy spadek spo ecznej aktywno ci. Cz  organizacji pozarz dowych zosta a

zlikwidowana (ich maj tki przej o pa stwo), a pozosta e w czono w ideologiczne 

struktury
2
. Po roku 1989 organizacje pozarz dowe prze ywaj  swój renesans, dzi ki

przywróconej swobodzie zrzeszania si  i zak adania stowarzysze . Niektóre z organizacji 

tzw. przedwojennych, odnowi y swoj  dzia alno  statutow  (np. Caritas Polska - 

duszpasterska instytucja charytatywna Episkopatu Polski, czy YMCA - Zwi zek M odzie y

                                                           
1
 Babiak J., S ugocki W. (red.), Rola organizacji pozarz dowych w kszta towaniu spo ecze stwa obywatelskiego, Elipsa, 

Warszawa 2009. 
2 Organizacje pozarz dowe, www.poland.gov.pl 
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Chrze cija skiej, organizacja apolityczna, pracuj ca nad zaspokojeniem we wspó pracy  

z organizacjami, urz dami pa stwowymi i samorz dami potrzeb spo eczno ci lokalnych)
3
.

 W prawie polskim definicj  organizacji pozarz dowej podaje art. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
4
. W wietle 

przywo anych regulacji „organizacjami pozarz dowymi s , nieb d ce jednostkami sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie dzia aj ce  

w celu osi gni cia zysku, osoby prywatne lub jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”. Wraz  

z rozwojem w Polsce demokracji i spo ecze stwa obywatelskiego, skutecznie i bez wielkiego 

rozg osu, zdefiniowane powy ej organizacje pozarz dowe odgrywaj  coraz wi ksz  rol

w naszym yciu. Ponadto podkre la si , i  rozwój ró norodnych prywatnych instytucji  

i organizacji pozarz dowych jest jednym z najwa niejszych procesów na drodze budowy 

demokratycznego pa stwa i gospodarki opartej na konkurencji
5
. Zdaniem P. Wyszomirskiego 

- prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarz dowych OFOP, "W trzecim sektorze 

dzieje si  bardzo wiele. Z jednej strony s ycha  g osy o kryzysie spo ecznej aktywno ci,

z drugiej obserwujemy ciekawy proces powstawania nowych organizacji, zak adanych  

z regu y przez m odych ludzi, dla których prowadzenie stowarzyszenia jest sposobem na 

ycie, sposobem na bezrobocie... Wiele osób, z którymi rozmawia em na temat Ustawy ma na 

jej temat krytyczne lub bardzo krytyczne zdanie (oprócz rozwi za  dotycz cych wolontariatu) 

- tego sygna u nie mo na zlekcewa y "
6
.

 Dzia ania sektora pozarz dowego w du ej mierze zale ne s  od kszta tu relacji z ad-

ministracj  publiczn , w szczególno ci na poziomie lokalnym. Samorz d lokalny jest 

bezsprzecznie najwa niejszym punktem odniesienia dla dzia ania wi kszo ci organizacji. 

Organizacje, nie b d c dostatecznie silne, nie s  partnerem dla administracji, zamieniaj  si

wi c w petenta niezdolnego ani do zaj cia stabilnej pozycji dostarczyciela us ug, ani pe nienia 

roli rzecznika interesów lokalnej spo eczno ci
7
.

                                                           
3 Organizacje pozarz dowe, www.poland.gov.pl 
4 Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.872 z pó n. zm.). 
5
 Pijaczynski M., Organizacje pozarz dowe w Polsce, www.waidomo ci.polska.pl 

6 Na podstawie wywiadu dla portalu organizacji pozarz dowych NGO.pl
7
 Gosk I., Pyrka A., Ró ne formy wspó pracy z podmiotami ekonomii spo ecznej, Fundacja Inicjatyw Spo eczno-

Ekonomicznych, Warszawa 2008. 
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Za o enia badawcze

 Wyniki bada  przedstawione w niniejszym opracowaniu zosta y przeprowadzone  

w ramach projektu Wysoka jako  administracji samorz dowej w powiecie olszty skim

(projekt nr 2/POKL/5.2.1/2009 realizowany przez Stowarzyszenie Warmi sko – Mazurska 

Klinika Biznesu, przy wspó udziale Starostwa Powiatowego w Olsztynie).  

W badaniach nie wyst powa  problem doboru próby badawczej pod k tem statystycznej 

istotno ci, bowiem za o ono, e badaniami obj ta zostanie ca a populacja, tj. 278 organizacji 

pozarz dowych z terenu powiatu olszty skiego. 

Rys. 1. Powiat olszty ski
ród o: www.olsztyn.uppo.gov.pl 

W badaniach przyj to realizacj  nast puj cych celów szczegó owych: 

Identyfikacj  rzeczywistego stanu liczebno ci i aktywno ci organizacji 

pozarz dowych z powiatu, co w przysz o ci powinno umo liwia  prowadzenie 

racjonalnej polityki wobec tych organizacji dzia aj cych na terenie powiatu (ocena 

dzia a , sukcesów, wp ywu na lokalne spo eczno ci i rozwój spo eczno-gospodarczy, 

efektów funkcjonowania, rodzajów aktywno ci, itp.). 

Identyfikacj  g ównych mocnych i s abych stron funkcjonowania NGOs na terenie 

powiatu olszty skiego. 

Identyfikacj  g ównych szans i zagro e  funkcjonowania i rozwoju NGOs na terenie 

powiatu olszty skiego. 
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Ocen  sposobu prowadzenia polityki spo eczno-gospodarczej na terenie powiatu  

i gmin powiatu oraz jej wsparcia dla dzia ania i rozwoju trzeciego sektora. 

Ustalenie i identyfikacj  barier we wspó pracy w adz powiatu oraz NGOs oraz 

mo liwo ci jej poprawy. 

Ustalenie obszarów, w których NGOs mog yby wspiera  polityk  samorz dow

i przejmowa  wykonanie niektórych zada  - wspólne obszary uwzgl dniaj ce 

potrzeby i oczekiwania obu stron. 

Identyfikacj  g ównych problemów funkcjonowania NGOs z powiatu olszty skiego,

co powinno w przysz o ci im zapobiega  lub stwarza  odpowiednie mechanizmy 

eliminuj ce lub minimalizuj ce wy aniaj ce si  problemy. 

Ocen  wspó pracy administracji publicznej i w adz lokalnych z olszty skimi NGOs. 

Ocen  wspó pracy organizacji pozarz dowych powiatu olszty skiego z administracj

publiczn  (ze szczególnym uwzgl dnieniem roli starostwa olszty skiego) pod katem: 

o ukazania dwóch punktów widzenia - organizacji pozarz dowych z jednej 

strony, i w adz samorz dowych z drugiej; 

o  wskazania punktów wspólnych i rozbie no ci, co powinno przyczynia  si  do 

poszukiwania ró nych i korzystnych dla obu stron form wspó pracy. 

Diagnoz  oczekiwa  NGOs z powiatu olszty skiego w zakresie przysz ej wspó pracy 

ze starostwem olszty skim (poprawa klimatu wspó pracy i jej efektywno ci -  

z uwzgl dnieniem obowi zuj cych przepisów prawnych dotycz cych takiej 

wspó pracy). 

Diagnoz  przyczyn ma ej aktywno ci, upadku i/lub zawieszania dzia alno ci przez 

niektóre NGOs. 

 Metod  badawcz  by  sonda  diagnostyczny. Technik  - badania ankietowe 

bezpo rednie, za  narz dziami badawczymi - autorski kwestionariusz ankiety, dokumenty 

ród owe udost pnione przez Partnera w projekcie, tj. Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz 

ogólnodost pne publikacje statystyczne.  

Zastosowana metodyka bada  jest kosztowna, niemniej jednak wybrano j , bowiem posiada 

wiele zalet. Po pierwsze jest pewno , e kwestionariusz ankietowy wype nia a odpowiednia 

osoba (kompetentna w sprawach funkcjonowania konkretnej organizacji pozarz dowej). 

Pewno ci takiej nie ma w przypadku ankiety pocztowej (do ko ca nie wiadomo kto wype nia

kwestionariusz). Poza tym w trakcie wype niania kwestionariusza, „pod r k ” jest osoba 

odpowiedzialna za jego wype nienie. Oczywi cie nie chodzi tu o sugerowanie odpowiedzi, ale 

8
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o wsparcie merytoryczne, w razie jakichkolwiek w tpliwo ci z konkretnym pytaniem. St d

te  ankieter, obok przygotowania technicznego, by  przeszkolony tak e merytorycznie,  

a ka de pytanie kwestionariusza ankiety – przedyskutowane.  

 W niniejszym projekcie badania terenowe przeprowadzi  wspomniany wy ej 

wyszkolony ankieter, który z ka dym kwestionariuszem dociera  bezpo rednio do organizacji. 

W razie w tpliwo ci lub pyta , s u y  wyja nieniami, dopilnowuj c by ka da z ankiet zosta a

w nale yty sposób wype niona. Struktur  badanych podmiotów przedstawiono na rysunku 2. 

   

Rys. 2. Struktura badanych NGOs 

N=278

ród o: badania w asne. 

 W trakcie przeprowadzonych bada  uzyskano 193 poprawnie wype nione 

kwestionariusze. Niestety, 17 organizacji pozarz dowych odmówi o udzielenia odpowiedzi,  

a 68 z nich, wed ug listy podanej przez Starostwo Powiatowe, ju  nie istnieje. Badania 

przeprowadzono na prze omie sierpnia i wrze nia 2011 roku. 

 Analiza danych uzyskanych w wyniku bada  zosta a dokonana w oparciu  

o podstawowe metody statystyczne stosowane w badaniach sonda owych. Obok rozk adów 

procentowych badanych czynników, zastosowano równie  miary zmienno ci oraz analityk

pozwalaj c  na identyfikacj  zale no ci przyczynowo-skutkowych. Uzyskane dane uj te 

zosta y w formie wykresów, tabeli oraz rysunków i diagramów pozwalaj cych w czytelny  

i przejrzysty sposób uzyska  jasne odpowiedzi dotycz ce problemów poruszanych  

w projekcie. 

9
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Istota organizacji pozarz dowych

Jak ju  wspomniano na wst pie definicj  organizacji pozarz dowej wprowadza ustawa 

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy przywo anej ustawy nie 

dotycz  partii politycznych, zwi zków zawodowych i organizacji pracodawców, samorz dów 

zawodowych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest skarb pa stwa lub jednostka 

samorz du terytorialnego, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz spó ek 

dzia aj cych na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 

 Organizacjami pozarz dowymi s  nie tylko podmioty, które maj  osobowo  prawn ,

ale tak e jednostki, które tej osobowo ci nie maj  (np. stowarzyszenia zwyk e, uczelniane 

organizacje studenckie, ko a gospody  wiejskich). Najwa niejszym jest fakt czy dany 

podmiot nie nale y do sektora finansów publicznych oraz jego niekomercyjny charakter.  

Tak wi c, mimo, e partie polityczne i tworzone przez nie fundacje, zwi zki zawodowe  

i organizacje pracodawców, samorz dy zawodowe, mieszcz  si  w definicji organizacji 

pozarz dowej, to nie mog  one uzyska  statusu organizacji po ytku publicznego oraz nie 

mog  otrzymywa  dotacji w trybie okre lonym w ustawie (zgodnie z art. 3 ust. 4 nie stosuje 

si  do nich dzia u II ustawy, w którym jest mowa o zasadach uzyskiwania tego statusu oraz  

o zlecaniu organizacjom realizacji zada  publicznych). 

 Trzeci sektor jest definiowany nie poprzez jedn  cech , ale przez ich zestaw. 

Najcz ciej u ywana jest definicja stworzona na potrzeby mi dzynarodowego badania John 

Hopkins University (Baltimore, USA). W definicji tej wyró nia si  pi  wymienionych 

poni ej najwa niejszych cech III sektora
8
:

istnieniem struktury organizacyjnej oraz formaln  rejestracj ,

strukturaln  niezale no ci  od w adz publicznych, 

niezarobkowym charakterem, 

suwerenno ci  i samorz dno ci ,

dobrowolno ci  przynale no ci. 

 Wobec podmiotów tworz cych III sektor w ostatnim czasie najcz ciej – przynajmniej 

w dokumentach administracji pa stwowej – u ywa si  poj cia „organizacje pozarz dowe”. 

Jednak e obok tego okre lenia funkcjonuj  jeszcze takie nazwy jak na przyk ad: organizacje 

charytatywne, organizacje non-profit, organizacje spo eczne, organizacje woluntarystyczne 

                                                           
8
 Wygna ski J., Czym s  NGO-sy?, www.osektorze.ngo.pl 
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oraz organizacje obywatelskie. Wymienione poj cia u ywane s  tak e w innych kulturach, 

np. charitable organizations, non-profit organizations, voluntary sector czy independent 

sector. 

 Organizacje pozarz dowe stanowi  istotny element demokracji i spo ecze stwa 

obywatelskiego. Pe ni  one wa ne funkcje w spo ecze stwie, gospodarce i polityce. Mówi c

najpro ciej, organizacje te s  po yteczne. wiadcz  okre lone us ugi i z ró nych wzgl dów 

mog  to robi  lepiej ni  inne podmioty. Oprócz tych bezpo rednich korzy ci aktywno

organizacji pozarz dowych przynosi tak e szereg korzy ci po rednich, niekiedy równie 

istotnych jak te podstawowe. Jest to na przyk ad tworzenie miejsc pracy czy wype nianie 

us ugami b d  dobrami nisz, którymi rynek ani pa stwo nie s  zainteresowane
9
.

Z regu y wymienia si  nast puj ce funkcje, jakie pe ni  organizacje pozarz dowe
10

:

us ugow ,

innowacyjn ,

rzecznicz ,

rozwijania umiej tno ci przywódczych, 

mobilizacji spo ecznej,  

demokratyzacji spo ecze stwa.  

Jednak równocze nie sygnalizuje si , e ich dzia alno  nie jest wolna od takich dysfunkcji, 

jak m.in.:  

partykularyzm,  

paternalizm,  

amatorstwo lub wr cz przeciwnie przesadny profesjonalizm,  

ograniczone zasoby, 

ograniczona odpowiedzialno .

W kontek cie funkcji us ugowej wskazuje si  liczne przewagi jakie posiadaj  organizacje 

pozarz dowe, zarówno nad instytucjami publicznym, jak i biznesowymi. Do najwa niejszych 

nale
 11

 : 

lepsza jako ,

wi ksza dost pno  i ni szy koszt wiadczonych us ug, 

wi ksza zdolno  do zaspokajania niszowych potrzeb. 

                                                           
9
 Herbst J., Po co s  organizacje?, www.osektorze.ngo.pl 

10
 Skrzypiec R., Ocena jako ci dzia ania organizacji pozarz dowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Po ytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Warszawa 2009. 
11

 Skrzypiec R., Ocena jako ci dzia ania organizacji pozarz dowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Po ytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Warszawa 2009.  

11
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 Prawo do dobrowolnego zrzeszania si  nale y do fundamentalnych praw cz owieka,  

a swoboda dzia alno ci i zaanga owanie obywateli w ycie spo eczne jest podstaw

prawdziwej demokracji. W ród inicjatyw i instytucji, których nie mo na zaliczy  ani do 

struktur administracji pa stwowej i samorz dowej, ani do sfery dzia a  stricte gospodarczych, 

wyodr bni  trzeba organizacje pozarz dowe, czyli takie, których podstaw  dzia alno ci jest 

wolontarystyczne zaanga owanie i zewn trzne finansowanie (darowizny, subwencje, 

dotacje). S  to organizacje realizuj ce pewn  misj  (tzn. dzia aj  w imi  warto ci lub 

spo ecznie po ytecznych celów), a nied ce do uzyskania zysku czy zdobycia w adzy
12

.

Zasady dzia alno ci tych organizacji powinny normowa  nie tylko przepisy prawa, ale tak e

swoisty kodeks etyczny, którego podstaw  s  nast puj ce zasady, przyj te na  

I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz dowych we wrze niu 1996 roku
13

:

Organizacje pozarz dowe w swoim dzia aniu na rzecz dobra wspólnego kieruj  si

zasad  poszanowania godno ci, praw i wolno ci cz owieka. 

Organizacje pozarz dowe dzia aj  w ramach obowi zuj cego w demokratycznym 

pa stwie prawa, wp ywaj c w ramach demokratycznych procedur na jego 

doskonalenie. 

Organizacje pozarz dowe s  samorz dne i niezale ne. Zasady ich dzia alno ci

okre laj  wewn trzne mechanizmy samoregulacji, tak na poziomie poszczególnych 

organizacji, jak i bran .

Dzia alno  merytoryczna i finansowa organizacji pozarz dowych jest dzia alno ci

jawn , z uwagi na szczególn  trosk  o posiadane przez nie rodki publiczne b d

pochodz ce od osób prywatnych. 

Organizacje pozarz dowe przeznaczaj  ca e wypracowane dochody na realizacj

zada  statutowych oraz w rozs dnych granicach – na rozwój organizacji. 

Ka da organizacja pozarz dowa powinna rozró ni  w swoim statucie funkcje 

zarz dzaj ce i nadzorcze. Cz onkowie kolegialnego organu nadzorczego nie powinni 

pobiera  wynagrodzenia za prac  w tym organie. 

Organizacje pozarz dowe wspó pracuj  ze sob  na zasadach partnerstwa  

i wzajemnego wspierania si  w swoich dzia aniach. W sytuacjach, gdy zachodzi 

konflikt uznawanych warto ci, organizacje podejmuj  dzia ania przy zachowaniu 

zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. 

                                                           
12

 Kozie  M., Fr czak P., Dadel M., (red.), Etyka w organizacjach pozarz dowych. Standardy w praktyce funkcjonowania 
organizacji pozarz dowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarz dowych, Warszawa 2005. 
13

 Kozie  M., Fr czak P., Dadel M., (red.), Etyka w organizacjach pozarz dowych. Standardy w praktyce funkcjonowania 
organizacji pozarz dowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarz dowych, Warszawa 2005. 
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 Wspomniana wy ej ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

nak ada na samorz dy terytorialne trzech szczebli (gminy, powiatu i województwa) 

obowi zek tworzenia rocznych programów wspó pracy, nie precyzuje jednak, co taki program 

powinien zawiera  ani jak go tworzy , a mówi jedynie: „Organ stanowi cy jednostki 

samorz du terytorialnego uchwala roczny program wspó pracy z organizacjami 

pozarz dowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 p. 3”. Proces tworzenia 

programu przybli aj  wytyczne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z 2004 

roku „Zarys ramowego programu wspó pracy jednostek samorz du terytorialnego  

z organizacjami pozarz dowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie”. 

Tworzone w samorz dach wieloletnie programy wspó pracy, nazywane te  „zasadami 

wspó pracy” lub „kart  wspó pracy”, nie s  obligatoryjne. Z tego powodu organizacje, które  

z regu y s  inicjatorami wypracowania tego rodzaju dokumentów, napotykaj  trudno ci  

z namówieniem samorz du do ich tworzenia
14

. Wi kszo  gmin i powiatów w Polsce, cho

nie wszystkie, przygotowuje programy wspó pracy z organizacjami trzeciego sektora. Jako

tych programów oraz poziom partycypacji organizacji pozarz dowych przy ich konstru-

owaniu jest ró ny, ale nie zmienia to faktu, e stanowi  one wa ny mechanizm regulowania 

wzajemnych relacji. Cz sto jednak ów dokument traktowany jest czysto formalnie, a poza 

nim funkcjonuj  mechanizmy nieformalne (zarówno te dobre, jak i z e), nie uwzgl dniaj ce 

jasnych kryteriów przydzielania wsparcia poszczególnym podmiotom. 
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 Jachimowicz A., Samorz d terytorialny i organizacje pozarz dowe- partnerzy w rozwoju ekonomii spo ecznej?, Ekonomia 

Spo eczna 2006. 
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Wspó praca administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi

Rok 2004 by  momentem niezwykle wa nym dla polskiego sektora pozarz dowego,  

z dwóch powodów. W styczniu wesz y w ycie przepisy Ustawy o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie reguluj ce wspó prac  pomi dzy organizacjami i jednostkami 

administracji publicznej. W maju, Polska sta a si  cz onkiem Unii Europejskiej. Oba te 

wydarzenia pozwala y mie  nadziej  na rych  zmian  w relacjach pomi dzy organizacjami 

pozarz dowymi i administracj  – zmian , której przedstawiciele sektora oczekiwali od 

kilkunastu lat, i której brak od kilkunastu lat krytykowali. Dyrektywy unijne wymusza y

traktowanie organizacji (przynajmniej formalnie) jako partnerów w podejmowaniu decyzji  

i monitorowaniu realizacji unijnych programów, nie za  jedynie jako podopiecznych, 

petentów czy wykonawców zada  publicznych
15

.

 Zgodnie z powszechn  w Europie praktyk  wi kszo  zada  w asnych samorz d

powinien realizowa  w partnerstwie (niezale nie od jego zdefiniowania). Takie zdefiniowanie 

relacji pozwoli na pe ne wykorzystanie zalet partnerstwa, co nie by oby mo liwe, gdyby rola 

organizacji pozarz dowej zosta a zredukowana do pasywnej roli wykonawcy zada

definiowanych przez administracj . Organizacje pozarz dowe, ze wzgl du na charakter 

prowadzonych na co dzie  dzia a , mog  okaza  si  cennym partnerem nie tylko na etapie 

wykonywania zada , ale tak e na etapie definiowania przedsi wzi , tworzenia lokalnych 

strategii i debaty o kondycji lokalnej spo eczno ci. Maj  szans  wyst powa  w obydwu 

wa nych rolach, a zatem zarówno dostarczyciela us ug, jak i ród a wiedzy o lokalnych 

potrzebach oraz sposobach ich zaspokajania. Podej cie takie mo e wymaga  od samorz dów 

swoi cie rozumianego inwestowania w organizacje pozarz dowe – w ich umiej tno ci  

i zasoby – tak, aby mog y si  one sta  równoprawnym partnerem. Pomimo, e

krótkoterminowe koszty mog  okaza  si  wysokie, to w ostatecznym rozrachunku 

administracja publiczna zyskuje cennego partnera, który skutecznie mo e pomaga

w realizowaniu dzia a  spo ecznych
16

.

 Wspó praca pomi dzy administracj  publiczn  a organizacjami pozarz dowymi i spó -

dzielniami socjalnymi jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem. Organizacje poza-

rz dowe postrzegane s  cz sto jako konkurent w dzia aniach spo ecznych, tymczasem 
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 Herbst J., Wspó praca organizacji pozarz dowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 
16

 Gosk I., Pyrka A., Ró ne formy wspó pracy z podmiotami ekonomii spo ecznej, Fundacja Inicjatyw Spo eczno-

Ekonomicznych, Warszawa 2008. 
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po dana by aby sytuacja, kiedy by yby one naturalnymi partnerami dla samorz dów w ich 

dzia aniach na rzecz rozwi zywania lokalnych problemów spo ecznych. Zgodnie z zasad

pomocniczo ci, okre lon  w Konstytucji, tam gdzie to mo liwe, organizacje powinny d y

do przejmowania realizacji zada  publicznych, uzyskuj c przy tym pokrycie kosztów.  

Sfera wspó pracy pomi dzy samorz dem i organizacjami spo ecznymi nale y chyba 

do najbardziej niedocenianych zagadnie  w analizach po wi conych funkcjonowaniu 

samorz dów. Pomijaj c nawet jej rzeczywiste czy potencjalne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, warto zauwa y , e jest to zagadnienie w praktyce samorz dowej powszechne, 

zapisane w ustawie o samorz dzie terytorialnym jako jedno z podstawowych zada

administracji samorz dowej. Jak wynika z deklaracji urz dników, niemal ka da gmina  

w Polsce w jaki  sposób wspó pracuje z sektorem pozarz dowym – czy to wspieraj c

organizacje, czy to powierzaj c im realizacj  okre lonych zada , czy wreszcie w inny sposób 

(poprzez wspó prac  pozafinansow ) w czaj c je w zarz dzanie lokalne
17

.

 Dzia ania sektora pozarz dowego w istotnej mierze zale ne s  od kszta tu relacji z ad-

ministracj  publiczn , w szczególno ci na poziomie lokalnym. Samorz d lokalny jest 

bezsprzecznie najwa niejszym punktem odniesienia dla dzia ania wi kszo ci organizacji.  

Z bada  wynika, e mniej wi cej 70% organizacji utrzymuje regularne kontakty  

z administracj  publiczn  szczebla centralnego, wojewódzkiego lub z jednostkami samorz du 

terytorialnego. Tylko 20% organizacji nie utrzymuje kontaktów z administracj  szczebla 

lokalnego, a dla 49% jest to partner najwa niejszy. Oko o 45% korzysta ze wsparcia 

finansowego samorz du, a dla co najmniej 20% organizacji jest to warunek przetrwania, 

poniewa  wi cej ni  60% ich rocznego dochodu pochodzi z tego w a nie ród a
18

. Stwierdza 

si  tak e, e organizacje, nie b d c dostatecznie silne, nie s  partnerem dla administracji,  

i zamieniaj  si  w petenta niezdolnego ani do zaj cia stabilnej pozycji dostarczyciela us ug, 

ani pe nienia roli rzecznika interesów lokalnej spo eczno ci. 

Wspó praca pomi dzy administracj  publiczn  a organizacjami trzeciego sektora mo e

przyjmowa  ró ne formy. Maj  one charakter niefinansowy lub finansowy (tab. 1). 

Samorz d terytorialny dzi ki zapisom ró nych ustaw mo e wspiera  dzia ania organi-

zacji pozarz dowych i spó dzielni socjalnych, mo e im te  zleca  realizacj  zada  w asnych. 

Samorz dy maj  mo liwo  wspiera  te dzia ania spo ecznie u yteczne organizacji po-

zarz dowych i spó dzielni socjalnych, które uznaj  za istotne dla lokalnej spo eczno ci.
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 Herbst J., Wspó praca organizacji pozarz dowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008. 
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Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na zasadach okre lonych w ustawie o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu procedury konkursowej  

z inicjatywy organu administracji publicznej lub na wniosek organizacji pozarz dowej. 

Dotacja mo e by  przeznaczona wy cznie na realizacj  zada , nie mo e by  to dotacja 

podmiotowa. Nie mo e by  tak e przeznaczona na dzia alno  gospodarcz  organizacji. 

Tabela 1. Formy wspó pracy samorz dów terytorialnych z organizacjami pozarz dowymi 

Formy wspó pracy 

Finansowe Niefinansowe 

Realizacja wspólnego projektu Wymiana informacji 

Wspieranie dzia a  spo ecznie u ytecznych Praca w radach zatrudnienia 

Zlecenie realizacji dzia a  w asnych Praca nad dokumentami strategicznymi 

Wspó praca przy organizacji szkole , imprez 

Zlecenie realizacji zada  publicznych Udost pnianie i wspieranie przy nawi zywaniu 

kontaktów 

ród o: opracowano na podstawie Gosk I., Pyrka A., Ró ne formy wspó pracy z podmiotami ekonomii 
spo ecznej, Fundacja Inicjatyw Spo eczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008. 

 Samorz dy maj  tak e mo liwo  przekazania realizacji zada  w asnych w formie 

zlecenia lub powierzenia ich ograniczonej grupie podmiotów: organizacjom pozarz dowym, 

organizacjom ko cielnym i spó dzielniom socjalnym. Samorz dy oraz publiczne s u by 

zatrudnienia mog  zleci  realizacj  zada  publicznych lub zakupi  wszystkie niezb dne 

towary i us ugi u podmiotów gospodarczych (w tym od organizacji pozarz dowych 

prowadz cych dzia alno  gospodarcz  i od spó dzielni socjalnych) udzielaj c zamówie

publicznych. Organizacje samorz dowe mog  równie  zleci  w tej formie instytucjom rynku 

pracy (w tym organizacjom pozarz dowym) zadania zdefiniowane w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19

. Przyk adem realizacji wspólnego projektu w ramach 

finansowej formy pomocy s  ró nego rodzaju formy proponowane przez Program Operacyjny 

Kapita  Ludzki, który do roku 2014 b dzie g ównym ród em finansowania przedsi wzi

spo ecznych. 

 Wraz z post puj c  od po owy lat 90. instytucjonalizacj  wspó pracy pomi dzy 

instytucjami pa stwa (administracji publicznej), przede wszystkim samorz du terytorialnego  

i trzeciego sektora oraz zmianami w prawodawstwie pa stwowym, pojawiaj  si  koncepcje 

rozliczalno ci organizacji pozarz dowych, przede wszystkim realizuj cych zadania publiczne. 

Rozliczalno  organizacji rozumiana jako planowo  i sprawozdawczo  realizowana jest 

                                                           
19 Ustawa z 1 maja 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 z pó n. zm.). 
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poprzez na o enie na organizacje pozarz dowe zamierzaj ce realizowa  zadanie publiczne  

z wykorzystaniem rodków publicznych obowi zku przed o enia wniosku lub oferty, za  na 

realizatorów przedsi wzi  sfinansowanych (w cz ci lub ca o ci) ze rodków publicznych, 

obowi zku przed o enia sprawozdania z jego realizacji. W okresie obowi zywania tzw. art. 

118 szczególny nacisk k adziono na rozliczenia finansowe. I cho  po wej ciu w ycie ustawy 

o dzia alno ci po ytku publicznego zwi kszy a si  waga merytorycznej strony realizowanych 

zada , to jednak nadal dominuje koncentracja na poprawno ci realizacji zadania (zgodno

osi gni tych rezultatów ilo ciowych z za o eniami oraz rozlicze  finansowych) nad badaniem 

jako ci zmian dokonuj cych si  w wyniku realizacji przedsi wzi
20

.
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 Rymsza M., Fr czak P., Skrzypiec R., Wejcman Z., Standardy wspó pracy administracji publicznej z sektorem 
pozarz dowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 
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Liczebno  organizacji pozarz dowych w powiecie olszty skim

 W za o eniach badawczych wspomniano, i  w projekcie bierze udzia  ca a populacja 

organizacji pozarz dowych z terenu powiatu olszty skiego. Baz  tak  uzyskano ze starostwa 

powiatu olszty skiego. W wyniku wizji lokalnych i wywiadów terenowych okaza o si , e

w podanej przez starostwo liczbie organizacji pozarz dowych ju  nie istnieje a  68. Ponadto, 

w otrzymanym wykazie niektóre organizacje powtarza y si , a nie by o tych, które uda o si

zweryfikowa  w terenie. Zatem, wed ug przeprowadzonych bada  w powiecie olszty skim 

istnieje (wed ug stanu na wrzesie  2011 roku) i funkcjonuje 210 organizacji pozarz dowych 

(tab.2). 

Tabela 2. Organizacje pozarz dowe funkcjonuj ce w powiecie olszty skim 

Nazwa gminy Nazwa organizacji pozarz dowej 

OSP Sza stry  

Stowarzyszenie "Dzieciom Wiejskim"  

Stowarzyszenie Twórcze "Teatr W gajty"  

OSP Wrzesina  

Stowarzyszenie "Kawkowiacy"  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Warka y i Okolic "Nasza Szko a"  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Polskiej Wsi 

OSP W gajty  

OSP Jonkowo  

OSP M tki

R k  Dzie o Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne 

Dobry Samorz d Miast i Gmin Olszty skich

Stowarzyszenie Zielona Gmina z siedzib  w Pupkach  

Stowarzyszenie Mieszka ców Wsi omy i Graszewko "Nad Jeziorem"  

Stowarzyszenie Mi o ników W dkarstwa "Taaka Ryba"  

JONKOWO 

Stowarzyszenie "Sza stry"  

OSP w Kruzach 

OSP Lutry  

Stowarzyszenie Moje Miejsce Kolno  

Stowarzyszenie "Nasza B sia"  

Stowarzyszenie "Centrum Kulturalno-O wiatowe w Lutrach"  

Stowarzyszenie Rozwoju Lutr  

OSP w Kolnie  

KOLNO 

Ludowy Klub Sportowy "BKS Warmianka B sia"  

OSP w Bart gu / 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda "Wspólny Dom"  

Stowarzyszenie Przyjació  Stawigudy  

STAWIGUDA 

Spo eczno-Kulturalne Stowarzyszenie Mi o ników Plusk 
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Nazwa gminy Nazwa organizacji pozarz dowej 

OSP Gry liny  

OSP w Pluskach  

OSP Stawiguda  

Stowarzyszenie "Teatr Prawie Doros y"  

Stowarzyszenie Budowy Osiedla "Zielony Las"  

Stowarzyszenie "Gry liny Wierne Warmii"  

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo"  

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Agrafka"  

Spo eczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany  

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w. azarza 

Stowarzyszenie "Nasz Derc"  

Stowarzyszenie na Rzecz Niepe nosprawnych 

Stowarzyszenie "Przedsi biorców Ziemi Jeziora skiej"  

Stowarzyszenie Przyjació  Gimnazjum w Jezioranach  

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepe nosprawnych i Ich Rodzin - ardeniki  

Warmi sko-Mazurskie Stowarzyszenie "Forum Kobiet" 

JEZIORANY 

OSP Derc  

OSP Go ogóra  

OSP w wi tkach  

OSP w Wos awkach  

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych wi tki  

Stowarzyszenie Przyjació  Go ogóry  

Stowarzyszenie Przyjació  Kwiecewa  

WI TKI 

Towarzystwo Ekologiczne "Ekorozwój" w wiatkach  

OSP BR SWA D

Stowarzyszenie "Nasze Dzieci"  

Warmi skie Stowarzyszenie Kobiet Kie li skich  

Fundacja "Albatros"  

OSP Kie liny  

OSP w Spr cowie  

OSP Tu awki  

Spo eczny Komitet Rozbudowy Szko y / Spr cowo 

Stowarzyszenie " ugwa d"  

Stowarzyszenie "Nasza Wie " / Fr czki  

Stowarzyszenie "Nasze Gady"  

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych " y  Lepiej"  

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Dywitach  

Stowarzyszenie Przyjació  S tala  

Stowarzyszenie Przyjació  Wsi Bukwa d

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi S upy i Okolic / 

Stowarzyszenie "Warmi ska Wie " / Ró nowo  

Wspólnota W a cicieli Domków Letniskowych "Wad g"

Stowarzyszenie 4xK / 

DYWITY 

Fundacja "Prymus"  

OSP w Elgnówku  OLSZTYNEK 

OSP Ma ki
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Nazwa gminy Nazwa organizacji pozarz dowej 

OSP Olsztynek  

OSP w Paw owie  

OSP Waplewo  

Warmi sko-Mazurskie stowarzyszenie Wspierania Przedsi biorczo ci w Olsztynku 

Stowarzyszenie Bezrobotnych "Ostoja"  

Stowarzyszenie do Piel gnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. Emil von Behring  

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku  

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepe nosprawnych 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 "B d my Razem"  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M odzie y z Problemami Zdrowotnymi "Nasza Ameryka"  

Stowarzyszenie Przyjació  Miejscowo ci Lutek  

Stowarzyszenie "Droga"  

Towarzystwo Przyjació  Olsztynka  

Fundacja "Idealna Gmina" 

Miejski Klub Sportowy "Olimpia" w Olsztynku  

BSB  

Stowarzyszenie "Pro-Re" 

W gojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"

Biskupieckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 

Biskupieckie Stowarzyszenie Prywatnych Przedsi biorców 

Komitet Budowy Sieci Wodnej i Kanalizacyjnej w Obr bie Ruk awki gm. Biskupiec  

OSP w Biskupcu  

OSP w Botowie  

OSP w Bredynkach  

OSP w Droszewie  

OSP w Kobu tach  

OSP Stanclewo  

OSP w W goju  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo ledzeniem Umys owym Ko o w Biskupcu  

Stowarzyszenie "Naszym Dzieciom"  

Stowarzyszenie Pro Cultura  

Stowarzyszenie "Przystanek Rasz g"  

Stowarzyszenie Kobiet 'Barwy Warmii"  

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdzia ania Oty o ci " yj Zdrowo i Schudnij" Smukli w Biskupcu 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju O wiaty " ak" w Biskupcu  

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Barka" 

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. azarza "Lazarus" w Biskupcu  

Stowarzyszenie Przyjació  Szko y "Dwójeczka"  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stanclewo i Bredynki  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie, Kmionka, Sadowo  

Towarzystwo "Przyjaciele Szko y"  

Towarzystwo Spo eczno-Kulturalne Mniejszo ci Niemieckiej na Warmii i Mazurach 

FiS NADiR  

BISKUPIEC 

Biskupieckie Towarzystwo eglarskie 
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Nazwa gminy Nazwa organizacji pozarz dowej 

Warmi skie Stowarzyszenie Kobiet w Dobrym Mie cie 

Stowarzyszenie "Przystanek Mi dzylesie"  

Europejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Spo eczne "Pinokio" 

Chór Parafialny "Concordia"  

Stowarzyszenie "Osiedla przy Lesie"  

Stowarzyszenie "Kresowiacy"  

Stowarzyszenie U ytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej "Dob-Sat” 

Stowarzyszenie na Rzecz M odzie y Dobrego Miasta "Alter Ego"  

Stowarzyszenie "Pro-Architektura"  

Stowarzyszenie Turystyki, Rekreacji i Sportów Alternatywnych "Warmi skie W óczykije"  

OSP w Dobrym Mie cie

Stowarzyszenie "Warmi ska Grupa ucznicza"  

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych "Pasja"  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szko y i Wsi  

Lokalna Grupa Dzia ania "Warmi ski Zak tek  

OSP w Smolajnach  

Stowarzyszenie "Nasza Szko a"  

OSP w Piotraszewie  

Stowarzyszenie na Rzecz Mieszka ców Piotraszewa "Wie  Moich marze "

OSP w Praslitach  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Praslity  

Stowarzyszenie na Rzecz O wiaty w Dobrym Mie cie  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo ledzeniem Umyslowym Ko o w Dobrym Mie cie  

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mie cie  

Stowarzyszenie "Dzia ajmy Wspólnie"  

Stowarzyszenie na Rzecz Mieszka ców "Ma a Wie "

Stowarzyszenie "Przyjaciel Dziecka" w G otowie  

Stowarzyszenie "G otowo Moja Wie "

OSP w G otowie  

Stowarzyszenie "Glotovia"  

Stowarzyszenie "Spotkajmy si  w Swobodnej"  

Stowarzyszenie Charytatywne "Pax et Bonum" 

Dobromiejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ecznych  

Stowarzyszenie "Kirsna" w Orzechowie  

Stowarzyszenie M odzie owe "Pod Jesionem" 

OSP w Jesionowie  

OSP w Podle nej  

OSP w Orzechowie  

Stowarzyszenie Warmi skich Chopów Bosych  

OSP w Cerkiewnik  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Cerkiewnik 

Stowarzyszenie " wi teczna Kapela"  

Stowarzyszenie "Druga Strona Ognia"  

DOBRE MIASTO 

Stowarzyszenie "Warmia"  

OSP "Pomoc Malta skaPURDA 

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Gmina Purda Zaprasza"  
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Nazwa gminy Nazwa organizacji pozarz dowej 

Stowarzyszenie Ekologiczne " ajs 2000" 

OSP w Butrynach  

OSP w Nowej Wsi  

OSP w Purdzie  

Stowarzyszenie Ekologiczne "Bielik"  

Stowarzyszenie "Instytut Rozwoju"  

towarzyszenie na Rzecz Klebarka Ma ego  

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. w. azarza "Lazarus" w Klebarku  

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Prej owa  

Stowarzyszenie Przyjació  Gimnazjum w Purdzie  

Stowarzyszenie Przyjació  Klebarka Wielkiego "Nasza Wie "

Stowarzyszenie Przyrodnicze "Puszcza Ramucka" 

Towarzystwo Przyjació  Gimu  

OSP w Gietrzwa dzie  

Stowarzyszenie „Pi kny Most’ 

OSP Naglady  

OSP w Sz bruku

OSP Unieszewo  

OSP Woryty  

Renty skie Stowarzyszenie Ekologiczne "Gilwa"  

Stowarzyszenie "Woryty" 

Stowarzyszenie "Garian"  

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Diament"  

GIETRZWA D

Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych  

OSP Barczewko 

Stowarzyszenie "Nasze gajny" 

OSP Barto ty Wielkie  

OSP w Ramsowie  

Stowarzyszenie "Eko-Dadaj"  

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wrota"  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Infrastruktury w Miejscowo ci Bark  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo 

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej "Lazarus" w Ramsowie  

Stowarzyszenie "Przystanek gajny" 

Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-O wiatowe "Teleinfo" w Nied wiedziu  

Stowarzyszenie Rozwoju So ectwa Szynowo  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ramsowa i Okolic  

Stowarzyszenie Wiejskie "Nasze Skajboty"  

Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo"  

OSP Barczewo  

Stowarzyszenie "Ka demu Da  Szans "

Stowarzyszenie Inicjatyw obywatelskich w Barczewie  

BARCZEWO 

Towarzystwo Przyjació  Mokin  

ród o: badania w asne. 
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 Najwi ksz  obszarowo gmin  w powiecie olszty skim jest gmina Olsztynek, jednak 

nie ma to adnego prze o enia na liczb  funkcjonuj cych w niej organizacji pozarz dowych. 

Najwi cej jest ich w gminie Dobre Miasto, która to z liczb  44 organizacji wysuwa si  na 

zdecydowane prowadzenie w tym rankingu (pomimo faktu, e gmina ta wcale nie dominuje 

pod wzgl dem liczby ludno ci). Niew tpliwie musz  tu wyst powa  sprzyjaj ce warunki dla 

funkcjonowania i dzia ania organizacji pozarz dowych, takich jak wsparcie ze strony 

samorz du oraz szeroko rozumiana aktywno  gminy. W ród organizacji pozarz dowych 

powiatu dobromiejskiego istniej  organizacje funkcjonuj ce w wielu obszarach dzia alno ci  

i skupiaj cych mieszka ców z bardzo ró nych rodowisk. Najmniej organizacji 

pozarz dowych jest w gminie wi tki - jedynie 7 jednostek (rys.3). 

Rys. 3. Struktura organizacji pozarz dowych w gminach 

N=210

ród o: badania w asne.  

 Jak wspomniano wy ej, a  68 organizacji znajduj cych si  w spisie starostwa niestety 

ju  nie istnieje (tab. 3). Powody tego stanu rzeczy s  bardzo ró ne. Cze  z nich jest w stanie 

likwidacji, a zatem de facto ju  od d u szego czasu nie podejmuje adnego rodzaju 

dzia alno ci. Wnioskuje si  tak e, i  inne nie istniej  od wielu lat, gdy  na ich temat nie 

mo na by o uzyska adnych informacji nawet w urz dzie gminy. Jeszcze inne zmieni y

nazw , wi c jako takie nie istniej  lub zmieni y siedzib , i wed ug nowej lokalizacji nie 

podlegaj  ju  pod powiat olszty ski.
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Tabela 3. Nieistniej ce organizacje pozarz dowe w powiecie olszty skim 

L.P. Nazwa NGO / adres  Gmina Uwagi 
Status 

organizacji 

Jak d ugo 

nieaktywna? 

1

Stowarzyszenie W a cicieli 

i Wspó w a cicieli 

Nieruchomo ci Osiedla 

Purda Po udnie

Purda 
Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

2 Stowarzyszenie "Serwent"  Purda 
Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

3 Stowarzyszenie "Abakus"  Purda 
Stowarzyszenie zako czy o dzia alno  z uwagi 

na wyga ni cie celu, w jakim zosta o powo ane.
stan likwidacji od 5 lat 

4 Stowarzyszenie "Przykop"  Purda 
Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy. 
bez danych bez danych 

5
Stowarzyszenie Przyjació

Wsi Warmi skiej  
Barczewo Stowarzyszenie w stanie likwidacji. stan likwidacji bez danych 

6
Stowarzyszenie "Nasza 

Rodzina" 
Barczewo 

Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
od roku 

7
Stowarzyszenie "Dwa 

Jeziora"  
Barczewo 

Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

8 Stowarzyszenie "7 Niebo"  Barczewo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

9

Stowarzyszenie Spo eczno-

Kulturalne "Ziemia 

Barczewska"  

Barczewo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

10 
Stowarzyszenie Przyjació

Dzieci Wiejskich  
Barczewo 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

11 
Stowarzyszenie Mini 

Browarów Polskich  
Barczewo 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od wielu lat 

12 

Stowarzyszenie 

Przedsi biorców w 

Barczewie 

Barczewo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od wielu lat 

13 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspó pracy Gmin  
Barczewo 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

14 
Biskupieckie Towarzystwo 

Gospodarcze  
Biskupiec 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od wielu lat 

15. 

Stowarzyszenie Spo eczno-

Kulturalne "Nasz Kawa ek 

Warmii"  

Biskupiec 
Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

16 
Towarzystwo Przyjació

Szko y
Biskupiec 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

17 
Towarzystwo Przyjació

Ziemi Biskupieckiej  
Biskupiec 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

18 

Wojewódzka Federacja 

Stowarzysze  Bezrobotnych 

Województwa 

Olszty skiego  

Biskupiec Stowarzyszenie zarejestrowano pod now  nazw . nie istnieje bez danych 

19 

Ochotnicza Stra  Po arna 

przy MM International w 

Biskupcu 

Biskupiec 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

20 
Stowarzyszenie Wiejskie 

Aktywne Kabikiejmy  
Dobre Miasto Stowarzyszenie w stanie likwidacji. stan likwidacji bez danych 

21 

Stowarzyszenie 

"Propagowania Idei 

Reformowania 

Szkolnictwa" w Dobrym 

Mie cie

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

22 

Stowarzyszenie 

Poszkodowanych w Wyniku 

Prywatyzacji 

Przedsi biorstw 

Pa stwowych w Polsce  

Dobre Miasto 
Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych od wielu lat 

23 
Stowarzyszenie "Osada za 

Wsi "
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

24 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Stary Dwór  
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 
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L.P. Nazwa NGO / adres  Gmina Uwagi 
Status 

organizacji 

Jak d ugo 

nieaktywna? 

25 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i M odzie y

Uzdolnionej "Talent"  

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

26 

Stowarzyszenie M odzie y

Wsi Knopin "Grupa 

Oryginalnych Ludzi 

G.O.L."  

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od 5 lat 

27 
Stowarzyszenie 

M odzie owe "Ulica"  
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

28 
Stowarzyszenie "Aktywna 

M odzie "
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

29 

Dobromiejskie 

Stowarzyszenie "Forum 

Prawicy"  

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od wielu lat 

30 

Dobromiejskie 

Stowarzyszenie 

Bezrobotnych  

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

31 

Dobromiejskie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie "Ognisko"  

Dobre Miasto 
Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

32 

Dobromiejskie 

Stowarzyszenie 

Rzemie lników i Kupców  

Dobre Miasto 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

33 
Mi dzynarodowy Chór 

"Canzonetta"  
Dobre Miasto 

Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

34 
Ochotnicza Stra  Po arna 

"Pol-Mot Warfama S.A."  
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

35 
Ochotnicza Stra  Po arna w 

Wichrowie 
Dobre Miasto 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

36 
Stowarzyszenie 

Socjoterapeutów " ród o"  
Jonkowo 

Zmiana adresu (dzia alno  na terenie innej gminy 

i powiatu, wi c brak mo liwo ci obj cia 

badaniem). 

nie istnieje w 

tym powiecie 
bez danych 

37 Stowarzyszenie "Szuwary"  Jonkowo 
Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
od 6 lat 

38. 

Stowarzyszenie 

Animatorów Kultury Wsi w 

Jonkowie / 

Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

39 Stowarzyszenie "Balong"  Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

40 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Jonkowo 

"Nasza Gmina"  

Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

41 

Stowarzyszenie 

Pracodawców Gminy 

Jonkowo  

Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od wielu lat 

42 
Stowarzyszenie "Garzewko 

- Moja Wioska, Mój wiat"  
Jonkowo 

Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

43 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Zawodowej 

"Professio"  

Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

44 
Stowarzyszenie "Da

Szans "
Jonkowo 

Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
od wielu lat 

45 
Stowarzyszenie "Wspólna 

Droga"  
Jonkowo Stowarzyszenie w stanie likwidacji. stan likwidacji bez danych 

46 

Stowarzyszenie Osób 

Niepe nosprawnych Gminy 

Jonkowo  

Jonkowo 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje 

od kilku 

miesi cy 

47 

Olszty skie Stowarzyszenie 

Kardionefrologiczne "Cor-

Nef"  

Gietrzwa d
Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

48 
Mazurskie Stowarzyszenie 

"Za Rzek "
Gietrzwa d

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

49 

Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Kulturalne 

"Derc"  

Jeziorany Stowarzyszenie w stanie likwidacji. stan likwidacji bez danych 

25

L.P. Nazwa NGO / adres Gmina Uwagi Status
organizacji

Jak długo
nieaktywna?



{ PAGE   \* MERGEFORMAT }

L.P. Nazwa NGO / adres  Gmina Uwagi 
Status 

organizacji 

Jak d ugo 

nieaktywna? 

50 
Stowarzyszenie Przyjació

Derca 
Jeziorany Stowarzyszenie w stanie likwidacji. stan likwidacji bez danych 

51 

Stowarzyszenie na Rzecz 

M odzie y Miejskiej i 

Wiejskiej "Lokalny Plus"  

Jeziorany 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

52 
Stowarzyszenie "Dolina 

Wiernej yny"  
Dywity 

Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

53 
Stowarzyszenie Mi o ników 

Ziemi Dywickiej  
Dywity 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od 2003 

54 
Ochotnicza Stra  Po arna w 

B si  
Kolno

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

55 
Ochotnicza Stra  Po arna w 

Kominkach  
Kolno

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

56 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Kolno 
Kolno

Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

57 

Parafialny Klub eglarski 

Pluski p.w. w. Micha a

Archanio a

Stawiguda 
Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
od roku 

58 
Stowarzyszenie Pomocy 

Spo ecznej 'Podajmy D o "
Stawiguda 

Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych od kilku lat 

59 

Stowarzyszenie 

Producentów Drobiu - 

Grupa Producencka 

Stawiguda  

Stawiguda 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od 15 lat 

60 

Stowarzyszenie 

Wzajemnego Wsparcia i 

Szerzenia Pozytywnych Idei 

"Horus"  

Stawiguda 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

61 
Stowarzyszenie 

"Authalia.org"  
Olsztynek 

Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych od 2009 

62 
Ochotnicza Stra  Po arna w 

Mierkach  
Olsztynek 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

63 

Olsztyneckie 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Regionalnego "Zamek"  

Olsztynek 
Stowarzyszenie faktycznie nie dzia a, planowane 

rozwi zanie. 

zamiar 

likwidacji 
bez danych 

64 
Stowarzyszenie 

Geologiczne "Species"  
Olsztynek 

Brak mo liwo ci lokalizacji - brak informacji w 

Urz dzie Gminy 
bez danych bez danych 

65 
Stowarzyszenie Kupców 

Olsztynka  
Olsztynek 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje od kilku lat 

66 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju O wiaty i Nauki w 

Olsztynku 

Olsztynek 
Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

67  
Stowarzyszenie Teatru 

"Mi dzy Innymi"  
Olsztynek 

Na miejscu pozyskano informacj , e

stowarzyszenie nie istnieje. 
nie istnieje bez danych 

68 
Stowarzyszenie "Razem 

atwiej" 
Olsztynek 

Zmiana adresu (dzia alno  na terenie innej gminy 

i powiatu, wi c brak mo liwo ci obj cia 

badaniem). 

nie istnieje w 

tym powiecie 
bez danych 

ród o: opracowanie w asne . 

 W wietle powy szych faktów mo na s dzi , i  podobnie jest w oficjalnych sta-

tystykach w ca ym kraju. W tym stanie ukryta jest trudna do oszacowania liczba „martwych 

dusz” – organizacji, które w rzeczywisto ci ju  nie istniej  lub nie prowadz adnych dzia a ,

jednak oficjalnie nie zosta y zlikwidowane. Szacuje si , e ich liczba w ród wszystkich 

organizacji pozarz dowych, wynosi oko o 25% ogó u zarejestrowanych podmiotów
21

.

                                                           
21

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe. Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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Aktywno  organizacji pozarz dowych w powiecie olszty skim

 Zarejestrowanie organizacji pozarz dowej sprawia, e organizacja uzyskuje 

osobowo  prawn , co daje prawo przede wszystkim do
22

:

„realizacji zada  publicznych”, czyli realizowania projektów, które s u  dobru 

spo ecznemu, i które s  w ca o ci lub cz ciowo finansowane z pieni dzy publicznych 

samorz dowych i rz dowych; 

starania si  o dofinansowanie swoich dzia a  (projektów) w innych konkursach 

dotacyjnych lub grantowych (np. ze rodków europejskich, od fundacji prywatnych),  

otrzymywania darowizn od osób prywatnych i firm, które mog  odliczy  to sobie od 

podstawy opodatkowania; 

zwolnienia z p acenia podatku dochodowego – w okre lonych zakresach, 

tworzenia reprezentacji danej grupy czy spo eczno ci, np. bycia cz onkiem federacji, 

co wzmacnia g os, opini , stanowisko w wielu sprawach; 

uczestniczenia w kszta towaniu polityki lokalnej poprzez konsultowanie aktów 

prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w okre lonych zakresach, np. miejscowych 

planów rozwoju, programów wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi i innych 

dokumentów dotycz cych spraw spo ecznych; 

korzystania z pomocy wolontariuszy; 

prowadzenia tzw. odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego, co – bez 

zarejestrowania si  jako przedsi biorca, tj. bez zarejestrowania dzia alno ci 

gospodarczej – umo liwia, na okre lonych warunkach, sprzeda  us ug i towarów; 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (po uzyskaniu wpisu do rejestru 

przedsi biorców); 

zatrudniania pracowników; 

starania si  o status OPP, który daje prawo do ubiegania si  o 1% podatku 

dochodowego, p aconego przez osoby prywatne; 

w wielu samorz dach: korzystania z ró nych przywilejów: np. bezp atnych szkole ,

doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego. 

 Najcz ciej wybieran  form  prowadzenia dzia alno ci przez organizacje pozarz dowe 

powiatu olszty skiego okaza o si  stowarzyszenie. Ten rodzaj wybra o a  99% z wszystkich 

                                                           
22

 www.poradnik.ngo.pl 
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badanych podmiotów. Drug  form , okaza a si  fundacja. Taka forma wyst powa a jedynie  

w gminach Dywity i Olsztynek (rys.4 i 5).  

Rys.4. Formy organizacyjne NGOs 

N=193

ród o: badania w asne.  

 Stowarzyszenia i fundacje s  wi c w powiecie olszty skim najbardziej typowymi 

formami prawnymi organizacji pozarz dowych. Modelowo te dwie formy prawne ró ni  si

w sposób zasadniczy, jednak e w praktyce ich dzia alno  mo e by  zbli ona. I tak, 

stowarzyszenie to grupa osób (przyjació , bli szych i dalszych znajomych, cz onków 

rodziny), które maj  wspólne zainteresowania lub wspólny cel. Razem chc  rozwija  swoje 

zainteresowania lub osi gn  wyznaczony sobie cel. Natomiast o powo aniu fundacji i o tym, 

czym b dzie si  ona zajmowa , decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator lub 

fundatorzy), które chc  osi gn  jaki  wa ny spo ecznie cel (np. podnie  poziom 

wykszta cenia m odych osób w danej miejscowo ci) i na ten cel przekazuj  maj tek. W sensie 

prawnym fundacja to ten w a nie maj tek (pieni dze, papiery warto ciowe, ruchomo ci, 

nieruchomo ci). Fundator mo e przekaza  maj tek tak e na to, aby osi gn  cel wa ny 

gospodarczo (np. rozwój ekonomiczny okre lonego obszaru). 
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Rys.5. Liczebno  NGOs wg form organizacyjnych 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Najwa niejszym aspektem odró niaj cym fundacj  od stowarzyszenia jest kwestia 

maj tku. W o wiadczeniu woli o ustanowieniu fundacji (akcie fundacyjnym) fundator 

wskazuje cel fundacji oraz sk adniki maj tkowe przeznaczone na jego realizacj  (art. 3 ust 2  

i 3 Ustawy o fundacjach). Przepisy prawa nie wskazuj  minimalnej warto ci maj tku

koniecznego do za o enia fundacji, ale nie mo e istnie  fundacja zupe nie pozbawiona 

maj tku. Maj tek jest podstaw  utworzenia i dzia ania fundacji. Wyczerpanie rodków 

finansowych i maj tku fundacji jest jedn  z przyczyn jej likwidacji (art. 15). Mo e ona zosta

ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów spo ecznie lub 

gospodarczo u ytecznych, w szczególno ci takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki  

i nauki, o wiata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spo eczna, ochrona 

rodowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1 Ustawy o fundacjach
23

). Fundacja nie mo e

zosta  utworzona w celu dzia ania na rzecz fundatora, jego rodziny lub realizacji 

partykularnych, osobistych interesów okre lonej grupy. Cele fundacji musz  zawsze mie

szerszy, ogólnospo eczny horyzont. 

 Do za o enia stowarzyszenia nie jest potrzebny aden maj tek, konieczne jest 

natomiast co najmniej 15 osób. Stowarzyszenie opiera swoj  dzia alno  na pracy spo ecznej 

                                                           
23 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991 nr 46 poz. 203). 
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cz onków (art. 2 ust 3 Prawa o stowarzyszeniach
24

). Je li liczba cz onków zmniejszy si

poni ej wymaganego minimum (15 osób), jest to podstawa do likwidacji stowarzyszenia. 

Mo e ono zosta  utworzone w ka dym celu prawnie dozwolonym pod warunkiem, e nie 

b dzie to cel komercyjny, zarobkowy. Stowarzyszenie mo e ogranicza  zakres swojej 

dzia alno ci wy cznie do dzia ania na rzecz swoich cz onków, a jego dzia alno  nie musi 

by  spo ecznie u yteczna.  

 Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zyskuj  osobowo  prawn , co daje im 

mi dzy innymi prawo do uczestnictwa w kszta towaniu polityki lokalnej (np. przez udzia

w konsultacjach) oraz prawo do starania si  o pieni dze publiczne i prywatne na realizacj

swoich i dzia a , a tak e mo liwo  korzystania z pomocy wolontariuszy. By  mo e kwestia 

konieczno ci wniesienia maj tku w celu za o enia fundacji oraz tzw. celów szerszego 

horyzontu jest powodem nie wybierania tej formy dzia alno ci dla prowadzenia organizacji 

pozarz dowych. Niestety adna z przebadanych organizacji NGOs nie wybra a

funkcjonowania jako organizacja samorz du gospodarczego i zawodowego (np. jako cech, 

izba, zrzeszenie zawodowe) ani jako organizacja lub instytucja spo eczna ko cio a lub 

zwi zku wyznaniowego. Tego typu NGOs nie istniej  w powiecie olszty skim.  

 Godnym odnotowania jest fakt, e organizacje pozarz dowe w odró nieniu od 

organów publicznych (lecz podobnie jak biznes), s  prywatne i powstaj  z inicjatywy ich 

za o ycieli. Natomiast w odró nieniu od biznesu, a podobnie jak w adze publiczne, dzia aj

w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje tego typu dostarczaj  us ug 

obywatelom, niejednokrotnie wype niaj c luk , której nie zape nia sektor publiczny  

i rynkowy. Realizuj  zadania, które wynikaj  z polityki pa stwa, równie  te, których pomimo 

istniej cego zapotrzebowania nie realizuj  podmioty publiczne, czy te  podmioty prywatne 

zorientowane na zysk
25

.

 Badane organizacje (tylko stowarzyszenia, bowiem fundacje cz onków nie zrzeszaj )

z powiatu olszty skiego, to najcz ciej jednostki zrzeszaj ce od 21 do 50 osób (rys. 6). 

Najmniej, bo tylko 2%, jest organizacji du ych, które licz  ponad 80 cz onków. W skali kraju 

jest nieco inaczej. Co dwudzieste stowarzyszenie (6%) zrzesza mniej ni  15 osób (do 

utworzenia stowarzyszenia zwyk ego potrzebne s  minimum trzy osoby, do utworzenia za

najpopularniejszego w Polsce stowarzyszenia zarejestrowanego – 15 osób). A  40% 

organizacji zrzesza mi dzy 15 a 30 osób, a 16% skupia ponad 100 cz onków. Mniejsze s  –  

z natury rzeczy – organizacje zlokalizowane na wsi (po owa zrzesza nie wi cej ni  30 

                                                           
24 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855). 
25

 Babiak J., S ugocki W. (red.), Rola organizacji pozarz dowych w kszta towaniu spo ecze stwa obywatelskiego, Elipsa, 

Warszawa 2009. 
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cz onków, a zaledwie co szesnasta ma ponad 100 cz onków), a tak e te dzia aj ce na skal

powiatu, gminy czy najbli szego s siedztwa (tylko co dziesi ta ma ponad 100 cz onków)
26

.

Rys. 6. Struktura NGOs wg liczby cz onków 
N=187

ród o: badania w asne. 

Podane powy ej liczby nie oznaczaj  liczby osób faktycznie anga uj cych si

w dzia ania organizacji. Z deklaracji przedstawicieli organizacji wynika, e rednio ponad 

jedna trzecia to cz onkowie „wirtualni”, mimo formalnego cz onkostwa, nie pojawiaj  si  na 

zebraniach, nie p ac  sk adek i praktycznie nie utrzymuj  kontaktów z organizacj . W Polsce 

tylko w co dziesi tym stowarzyszeniu wszyscy cz onkowie aktywnie w czaj  si  w ycie 

organizacji. Im wi ksza, bardziej masowa organizacja, tym mniejszy odsetek cz onków 

faktycznie anga uje si  w jej dzia ania. W ma ych organizacjach, licz cych do 20 cz onków, 

rednio aktywnych jest 56% z nich, podczas gdy w du ych, licz cych powy ej 250 cz onków

– 45%
27

.

Zarówno w stowarzyszeniach, jak i w fundacjach w adz  sprawuje zarz d. To w a nie 

cz onkowie zarz du podejmuj  najwa niejsze decyzje w organizacji, reprezentuj c j

w kontaktach zewn trznych, pozyskuj  pieni dze na dzia alno  i nimi zarz dzaj , a tak e s

odpowiedzialni za to, eby organizacja dzia a a zgodnie z prawem cywilnym, prawem pracy  

i rachunkowym. Przeci tna liczba osób tworz cych zarz d stowarzyszenia lub fundacji  

w Polsce jest okre lana w statucie. W wi kszo ci organizacji (oko o 64%) liczba jego 

                                                           
26

Herbst J., Przew ocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarz dowych. Raport z badania, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2011.
27

 tam e. 
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cz onków wynosi od trzech do pi ciu osób, co wydaje si  by  rezultatem kompromisu mi dzy 

poszanowaniem zasad demokracji i reprezentacji cz onków (przede wszystkim w przypadku 

stowarzysze ) a efektywno ci  pracy i podejmowania decyzji. Blisko jedna trzecia 

organizacji ma jednak zarz d licz cy wi cej ni  pi  osób, przy czym zarz dy ma e

charakterystyczne s  przede wszystkim dla fundacji, du e za  dla stowarzysze
28

.

W zarz dzie organizacji pozarz dowych w powiecie olszty skim jest podobnie jak w skali 

kraju. Najcz ciej przewa aj  zarz dy od 3 do 5 osób. Jest ich dok adnie tyle samo ile w skali 

kraju, czyli 64%. Ale nawet w powiecie olszty skim pojawiaj  si  zarz dy du e, skupiaj ce 

ponad 10 cz onków, w tym jeden, w którym zasiada a  25 osób. 

Rys.7. Liczba cz onków NGOs wg p ci

ród o: badania w asne. 

W ród cz onków i w adz organizacji pozarz dowych powiatu olszty skiego 

przewa aj  m czy ni, jednak w ród pracowników dominuj  kobiety. W ród cz onków 

organizacji tak e wi kszo  (56%) stanowi  m czy ni. Niejako konsekwencj  tych proporcji 

p ci jest te rednio 57% - procentowy udzia  m czyzn we w adzach organizacji. Struktury 

liczebno ci cz onków NGOs wed ug p ci i w poszczególnych gminach, przedstawiono 

odpowiednio na rysunkach 7 i 8.  

                                                           
28

 tam e. 
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 Rys. 8. Struktura liczby cz onków NGOs w gminach 

Liczba cz onków wszystkich organizacji=5771. 

ród o: badania w asne. 

Z analizy danych dotycz cych cz onków organizacji wynika, e najbardziej „sfe-

minizowane” organizacje to te zajmuj ce si  ochron  zdrowia, pomoc  spo eczn  i edukacj ;

z kolei m czy ni przewa aj  w organizacjach zajmuj cych si  sportem, turystyk , rekreacj

i hobby ( rednio stanowi  tam trzy czwarte bazy cz onkowskiej). Spogl daj c natomiast na 

struktur  pracowników, znajduje si  tak e znacz c  liczb  kobiet (oprócz bran  ju  wcze niej

wymienionych) w organizacjach zajmuj cych si  kultur  i sztuk .

W powiecie olszty skim funkcjonuj  takie gminy, w których liczebno ci zarówno 

cz onków, jak i przedstawicieli zarz du, s  w jednakowej proporcji. Nale  do nich gminy 

Barczewo, Biskupiec oraz Dywity. S  te  cztery gminy, w których, cho  nieznacznie, ale 

dominuj  kobiety. Taka sytuacja ma miejsce w gminach Biskupiec, Dywity, Jeziorany oraz 

wi tki. 

 Badane organizacje najcz ciej dzia a y w obszarze edukacji i wychowania, a tak e

promocji miasta i gminy (rys. 9). Du a cz  z nich powstaje przy szko ach. Dzi ki tym 

organizacjom szko y pozyskuj  dodatkowe rodki na swoj  dzia alno . Ankietowani mogli 

zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied , bowiem zakres ich dzia ania mo e by  bardzo 

zró nicowany. 
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Rys. 9. Obszary dzia alno ci NGOs 

N=919; ankietowani mogli zaznaczy  wi cej ni  1 odpowied .

ród o: badania w asne. 

 A  61% NGOs zajmuje si  promocj  i rozwojem edukacji i wychowania w swojej 

gminie, natomiast promocj  miasta i gminy realizuje w swojej organizacji po owa badanych. 

Najrzadziej podejmowanym tematem w funkcjonowaniu organizacji pozarz dowych s

dzia ania na rzecz mniejszo ci narodowych (3,6%), na rzecz rozwoju przedsi biorczo

i promocji zatrudnienia (8,8%) oraz wsparcia III sektora (9,8%). O ile do  logicznym jest 

rzadkie podejmowanie dzia a  na rzecz mniejszo ci, gdy  w ma ych gminach jest to zjawisko 

znikome, dziwi fakt braku zainteresowania rozwojem przedsi biorczo ci i promocj

zatrudnienia. By  mo e badane instytucje uwa aj , e wymienione zadania nale y powierzy

specjalnym instytucjom (jak np. urz dom pracy), gdy  same nie czuj  si  specjalistami w tych 

trudnych dziedzinach. Zatem same nie b d c przedsi biorstwami, nie promuj

przedsi biorczo ci. Wydaje si  by  bardzo prawdopodobnym, i  nie chc , b d  nie czuj  si

na si ach, podejmowa  dzia a  dla wsparcia III sektora, poniewa  cz sto same maj  problemy 

z funkcjonowaniem i przetrwaniem na rynku. 

 Nieco odmienny, od wy ej opisanego, stan notuje si  w skali Polski. Wed ug raportu 

Stowarzyszenia Klon/Jawor, trzonem polskiego sektora pozarz dowego w 2010 roku by y

stowarzyszenia zajmuj ce si  sportem, turystyk  lub po prostu hobby – by o to g ówne pole 
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dzia a  ponad jednej trzeciej wszystkich polskich organizacji (poza Ochotniczymi Stra ami 

Po arnymi - OSP). Dla porównania, organizacji zajmuj cych si  kultur  i sztuk , czy te

edukacj  i wychowaniem, by o w 2010 roku ponad dwukrotnie mniej, a pi ciokrotnie mniej 

skupiaj cych si  na us ugach socjalnych i pomocy spo ecznej
29

.

 Najwi cej organizacji pozarz dowych ogranicza swoj  dzia alno  do rynku lokalnego 

(rys. 10). Takiej odpowiedzi udzieli o a  81% ankietowanych. Jest to zrozumia e, gdy  cz sto 

s  to ma e organizacje, czerpi ce motywy do dzia ania z tzw. „swojego podwórka”. Najlepiej 

znaj  potrzeby w asnej gminy. Cz sto b d c jej mieszka cami s  w stanie rozpozna  potrzeby 

i próbowa  je zaspokaja  w najtrafniejszy sposób. Pozosta e rynki nie s  im ju  tak dobrze 

znane, a zatem i trudniej podejmowa  na nich próby dzia ania. Potwierdzaj  to badania, i  na 

rynku zagranicznym funkcjonuje jedynie nieca e 8% ankietowanych NGOs. 

Rys. 10. Zasi g dzia alno ci NGOs 

N=241; ankietowani zaznaczali wi cej ni  jedn  odpowied

ród o: badania w asne. 

 J. Babiak i W. S ugocki zauwa aj , e pojawi y si  równie  nowe tendencje  

w okre laniu miejsca organizacji pozarz dowych oraz samorz du we wspó czesnych 

demokracjach, zw aszcza w kontek cie zasady subsydiarno ci. Samorz dowi przekazywane 

s  zadania, które w przesz o ci bardzo cz sto by y realizowane przez administracj  rz dow ,

natomiast organizacje pozarz dowe anga uj  si  w dzia alno , która przez d ugi czas by a

domen  samorz du. Praktyki taki powoduj , i  realizowane zadania rynku lokalnego bardzo 

cz sto s  wykonywane lepiej, oszcz dniej i bardziej fachowo
30

.

                                                           
29

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
30

 Babiak J., S ugocki W. (red.), Rola organizacji pozarz dowych w kszta towaniu spo ecze stwa obywatelskiego, Elipsa, 

Warszawa 2009. 
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 W badaniach sprawdzano jak organizacje pozarz dowe cz  dzia ania na ró nych 

rynkach. Otrzymane rezultaty przedstawiono na rysunku 11.  

Rys. 11. Zakresy dzia alno ci NGOs na ró nych rynkach 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Dane ukazane na rysunku 11 potwierdzaj  spostrze enie, i  najcz ciej jest wybierany 

tylko rynek lokalny. Ciekawym jest fakt, e niektórym organizacjom udaje si  funkcjonowa

zarówno na rynku lokalnym i regionalnym (5% badanych), a niektórzy prowadz  dzia ania

oprócz poprzednich równie  na rynku krajowym i zagranicznym (jest ich 4%). S  to jednak 

cz sto jednostki b d ce filiami swoich organizacji-matek, które zlecenia dzia ania o szerszym 

zakresie otrzymuj  z centrali.  To przywi zanie do rynku lokalnego jest znamienne dla 

organizacji dzia aj cych w ma ych spo eczno ciach. Rynek krajowy i zagraniczny to pole 

manewru dla du ych organizacji pozarz dowych dzia aj cych w du ych miastach  

i metropoliach, jak cho by fundacji funkcjonuj cych przy prywatnych telewizjach czy te

du ych firmach o zasi gu mi dzynarodowym. W skali ca ego kraju równie  nie dominuj

bynajmniej organizacje ogólnopolskie, ale niedu e stowarzyszenia funkcjonuj ce w skali 
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lokalnej. Dwie trzecie polskich organizacji nie wykracza ze swoimi dzia aniami ponad 

województwo, a dwie na pi  ogranicza si  tylko do w asnej gminy lub powiatu
31

.

 Bardzo optymistycznym okaza o si  to, i  najwi cej spo ród badanych organizacji 

funkcjonuje na rynku ponad 10 lat (rys. 12). Drug  powa n  grup  stanowi y NGOs ze 

sta em pomi dzy 5 a 10 lat. Taki czas dzia alno ci na rynku pozwoli  im przetrwa

najtrudniejszy pierwszy rok, w którym trzeba by o zmierzy  si  ze wszystkimi nowymi 

obowi zkami wynikaj cymi z prowadzenia organizacji pozarz dowej. Kolejne trzy trudne 

lata, to utrzymanie si  na rynku, k opoty z pozyskiwaniem klientów i utrzymanie p ynno ci

finansowej. Mo na powiedzie , e organizacje funkcjonuj ce na rynku ponad 5 lat, maj

najtrudniejszy pocz tkowy okres za sob  i zd y y ju  ustabilizowa  swoj  pozycj  na rynku.  

Rys. 12. Okres obecno ci organizacji na rynku 

N=193

ród o: badania w asne. 

 W badaniach dokonano tak e próby podzia u NGOs wed ug uzyskiwanych przez nie 

przychodów (rys.13). Niestety okaza o si , e najwi ksz  grup  stanowi  organizacje 

uzyskuj ce przychody do 1 tys. z . Niewiele mniej by o organizacji, które przychody okre li y

pomi dzy 1 tys. a 10 tys. z . cznie stanowi y one grup  72% ankietowanych. Jedynie 2% 

organizacji pozarz dowych osi ga przychody przekraczaj ce 500 tys. z . Z bada  wynika, i

s  to organizacje o szerokim zakresie dzia ania oraz funkcjonuj ce na rynkach krajowym  

i mi dzynarodowym. Takie organizacje dzia aj  w gminach Olsztynek, Purda i Dobre Miasto. 

                                                           
31

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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Rys.13. Struktura NGOs wg wysoko ci przychodów 

N=193

ród o: badania w asne. 

 W kontek cie zanotowanych wielko ci ciekawie jawi  si  kondycje finansowe innych 

tego typu organizacji w kraju. Ponad jedna pi ta organizacji w Polsce okre la swoj  sytuacj

finansow  jako z  lub bardzo z , blisko dwie trzecie za  wskazuje, e problemy  

w zdobywaniu funduszy lub sprz tu by y w ostatnim roku „zdecydowanie” lub „raczej” 

odczuwalne. Ponad po owa zg asza te  problemy zwi zane z formalno ciami dotycz cymi 

zdobywania funduszy. Ale nie wszystkie – warto zauwa y , e polski sektor pozarz dowy 

jest ogromnie rozwarstwiony w zakresie dost pnych rodków finansowych. Bud et 11% 

organizacji nie przekracza 100 z , a jednocze nie 5% tych najbogatszych notuje roczne 

przychody rz du miliona lub wi cej z otych ka da, kumuluj c w ten sposób wi kszo

przychodów ca ego polskiego sektora pozarz dowego. Natomiast bud et roczny przeci tnej 

organizacji wynosi oko o 20 tys. z . Mediana przychodów dla organizacji dzia aj cych 

lokalnie to niewiele ponad 10 tys. z , dla ogólnopolskich za  – 30 tys. z
32

. Procentow

struktur  NGOs wed ug osi ganych przychodów przedstawiono na rysunku 14. 

                                                           
32

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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Rys. 14. Procentowa struktura NGOs wg przychodów 

N=193

ród o: badania w asne. 

ród ami przychodów dla organizacji pozarz dowych z powiatu olszty skiego s

przede wszystkim przychody nierynkowe (rys. 15). A  74% organizacji uzyskuje przychody 

w ten sposób, z czego 71% z nich to rodki od w adz samorz dowych, w tym równie

w wyniku zlecania zada , przychody z 1%, darowizny, zbiórki, rodków UE, oraz pozosta e

29% to rodki pochodz ce ze sk adek cz onkowskich. adna z badanych organizacji nie 

dzia a na rynku pozyskuj c wy cznie przychody z wykorzystaniem mechanizmów 

rynkowych, czyli w wyniku dzia alno ci gospodarczej nastawionej na zysk, czy te  odp atnej 

dzia alno ci statutowej, odsetek i dywidend, wynajmu lub sprzeda y rodków trwa ych. 

Jedynie 4% organizacji czy w swoim dzia aniu dzia alno  gospodarcz  i tzw. spo eczn ,

osi gaj c przychody z jednej i drugiej. Wydaje si , e od kilku lat spad a gotowo  Polaków 

do udzielania wsparcia organizacjom pozarz dowym na zasadzie darowizn. Niektórzy 

stawiaj  tez , e to ostatnie mo e by  zwi zane z mo liwo ci  przekazywania organizacjom 

1% podatku (pojawiaj  si  opinie, e 1% interpretowany jest przez niektórych jako 

darowizna, co mo e powodowa  zmniejszenie skali faktycznych darowizn). Struktura bud etu 

wyra nie zwi zana jest ze specyfik  dzia alno ci – na rodkach publicznych bazuj

stosunkowo cz sto organizacje w mniejszych miejscowo ciach; darowizny i odpisy z 1% 

graj  najwi ksz  rol  w przypadku stowarzysze  i fundacji zajmuj cych si  ochron  zdrowia, 

a tak e pomoc  spo eczn ; finansowanie dzia alno ci ze sk adek cz onkowskich jest 

charakterystyczne dla organizacji dysponuj cych najmniejszymi bud etami. 
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Rys. 15. Struktura NGOs wg rodzaju przychodów w 2010 roku 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Sprawdzano tak e, czy badane organizacje chcia yby podejmowa  dzia ania 

zwi kszaj ce ich przychody komercyjne. Okaza o si , e jedynie 14% ankietowanych 

chcia aby tak  prób  podj , okre laj c redni docelowy udzia  przychodów komercyjnych  

w ich ogólnej liczbie na poziomie 34% (jest to redni poziom obliczony dla tych 14% 

organizacji chc cych tego typu przychody uzyskiwa  w przysz o ci) – rys. 16. 

Rys. 16. Struktura NGOs wg deklaracji ch ci dzia a  zwi kszaj cych przychody 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Wi kszo  stowarzysze  i fundacji (51%) deklaruje wierno  kierunkom swoich 

dzia a , i to niezale nie od zainteresowa  sponsorów. Okre li y one realizacj  podj tej misji 
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na poziomie „bardzo wysokim” i „wysokim” (rys. 16). Jednak co ósma organizacja przyznaje, 

e aby przetrwa , musi zmienia  nieco profil i dostosowywa  si  do panuj cych warunków,  

a tak e do sponsorów. wiadczy to o trudnych warunkach rynkowych i o k opotach 

finansowych. Potwierdzaj  to równie  odpowiedzi respondentów, którzy potwierdzali niskie 

przychody swoich organizacji. 

Rys. 17. Samoocena aktywno ci w realizacji misji NGOs 
N=193

ród o: badania w asne. 

 Organizacje pozarz dowe ocenia y swoj  aktywno  w realizacji swojej misji  

w oparciu o mierniki zaproponowane w kwestionariuszu ankiety (rys.18). Jako najwa niejsz

miar  sukcesu respondenci uznali liczb  obs u onych klientów/beneficjentów. Tak

odpowied  udzieli o a  71% badanych organizacji. Drugim wyznacznikiem aktywno ci 

okaza a si  liczba zrealizowanych projektów (53% organizacji). Dla organizacji 

pozarz dowych najwa niejszym zagadnieniem jest realizacja celów i misji spo ecznej, 

dlatego te  uzyskane przychody znalaz y si  na ostatnim miejscu i nie s  one postrzegane jako 

ród o sukcesu. Respondenci mogli tak e poda  swoje w asne mierniki. Ci, którzy  

w poprzednim pytaniu ocenili realizacj  swojej misji na poziomie s abym i praktycznie 

adnym, jako przyczyn  tego stanu rzeczy podali s ab  aktywno  swoich cz onków 

uniemo liwiaj ca realizacj  zamierzonych celów. Pozostali jako inne mierniki uznali liczb

zdobytych nagród, wygranych konkursów oraz utrzymywanie gotowo ci do dzia ania  

i podejmowania ró nych prób w celu realizacji misji statutowej. 
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Rys. 18. Wyznaczniki aktywno ci w realizacji misji NGOs 

N=351; ankietowani mogli zaznaczy  wi cej ni  1 odpowied .

ród o: badania w asne. 

 Respondenci zapytani o najwi ksze sukcesy, jakie ich jednostka osi gn a w ci gu

ostatnich trzech lat wymieniali: 

zakup/pozyskanie sprz tu, budowa i rozbudowa obiektów, 

cz onkowie stowarzyszenia zostali radnymi powiatowymi, 

organizowanie imprez/akcji (na rzecz spo eczno ci lokalnej), 

ograniczenie k usownictwa, 

wspó dzia anie z so ectwem, 

udzia  w zawodach, konkursach 

wspó praca ze stowarzyszeniami i podmiotami prywatnymi, 

wydanie ksi ki, 

otrzymanie dotacji, 

wyszkolenie du ej liczby osób, 

wyrównywanie szans, 

rozwój placówek prowadzonych przez stowarzyszenie, 

bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewn trznych, 

utworzenie nowych miejsc pracy (pomoc w ich utworzeniu), 

wolontariat doros ych, 

pozyskiwanie rodków ze róde  zewn trznych, tak e UE (dywersyfikacja róde ), 

promocja wsi w gminie, 
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ochrona dóbr kultury, 

wielokrotne wyjazdy z pomoc  humanitarn ,

pozyskanie i realizacja projektów z UE, 

elektryfikacja centrum wsi, 

integracja mieszka ców. 

Pojawi y si  tak e odpowiedzi respondentów, którzy jako najwi kszy sukces w dzia aniu  

w ci gu ostatnich 3 lat poda y utrzymanie funkcjonowania i p ynno ci prowadzonych przez 

nich organizacji pozarz dowych.  

 Organizacje pozarz dowe, z uwagi na swoje specyficzne w a ciwo ci, które 

odró niaj  je od innych instytucji spo ecznych-rz dowych, samorz dowych, politycznych czy 

komercyjnych – mog  pe ni  wa ne funkcje spo eczne skupiaj ce si  na zaspokojenie wielu 

ludzkich potrzeb, a zatem i na spo eczno-gospodarczym rozwoju lokalnym. Oznacza  to 

mo e
33

:

stwarzanie korzystnych warunków dla aktywizacji spo ecze stwa oraz 

wykorzystywania tej aktywno ci na potrzeby kreowania i kontroli procesów 

rozwojowych, w tym tworzenia klimatu do rozwoju przedsi biorczo ci, stymulowania 

innowacji, wspierania rozwoju zrównowa onego, prze amywania barier; 

uwzgl dnianie „jako ci ycia”; 

efektywne gospodarowanie zasobami lokalnymi. 

 Konkluduj c powy sze mo na stwierdzi , e rozwój lokalny jest procesem zmiany 

spo ecznej dokonuj cym si  w uk adzie lokalnym, w którym aktywn  rol  mog  odgrywa ,

czy te  ju  odgrywaj  organizacje pozarz dowe. Tak  te  rol  widz  dla siebie organizacje 

pozarz dowe z powiatu olszty skiego (rys.19). Blisko 50% okre la swój wp yw na lokalne 

spo eczno ci jako bardzo du y i du y. Nast pne 40% jako redni. Jedynie 4% nie widzi lub 

nie odczuwa wp ywu dzia ania swojej organizacji na rozwój lokalny. Jako podstawowe 

mierniki tej oceny podali zaspokajanie potrzeb lokalnej spo eczno ci (rys.20). Takiej 

odpowiedzi udzieli o a  84% badanych organizacji. Istotnie wa nymi wyznacznikami tego 

oddzia ywania okaza y si  tak e wywieranie wp ywu na w adze i administracje samorz dów 

terytorialnych szczebla podstawowego oraz bycie innowatorem i kreatorem zmian 

spo ecznych.  

                                                           
33

 Potoczek A. 2001. Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorz du terytorialnego.  

W: A. Potoczek (red.). Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa spo eczna i organizacyjna. Toru : ROSiO K. 
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Rys. 19. Wp yw NGOs na lokalne spo eczno ci i rozwój spo eczno – gospodarczy  

N=193

ród o: badania w asne. 

 W kategorii „inne” wypowiedzieli si  g ównie respondenci z grupy o s abym wp ywie 

na spo eczno  lokaln  upatruj c przyczyn tego stanu rzeczy w s abym zaanga owaniu 

spo eczno ci lokalnych we wspó pracy z organizacjami.

Rys. 20. Mierniki oceny wp ywu na sprawy lokalne 

N=355; ankietowani mogli zaznaczy  wi cej ni  1 odpowied .

ród o: badania w asne. 

 Z prezentowanych powy ej rezultatów bada  wynika znacz co wysoka ocena 

w asnych dzia a  i mo liwo ci. Wydaje si , e organizacje pozarz dowe zbyt bezkrytycznie 

podchodz  do oceny w asnych mo liwo ci i kompetencji. Jednym z powodów takiego stanu 

mo e by  brak obiektywizmu w ocenie w asnego funkcjonowania. 

 Oprócz samooceny dzia alno ci w asnej, respondenci zostali poproszeni o wskazanie  

i ocen  w skali od 1 do 5 (bariera nieistotna oznacza a 1; ma o istotna-2; umiarkowana-3; 

wa na-4; bardzo wa na–5) wymienionych w kwestionariuszu ankiety negatywnych  
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i pozytywnych czynników wp ywaj cych na rozwój NGOs. Najwy sz redni  ocen

oznaczaj c  wa ny stopie  czynnika negatywnie wp ywaj cego na rozwój NGOs uzyska y

brak rodków finansowych na inwestycje i trudno ci z ich pozyskaniem oraz nadmierna 

biurokracja administracji publicznej (rys.21).  

Rys. 21. rednia ocena czynników wp ywaj cych negatywnie na rozwój NGOs 

N=1356; czna liczba przyznanych punktów=3690. 

ród o: badania w asne. 

Dane ukazane na rysunku 21 wskazuj , e sprawy finansowe s  dla organizacji 

pozarz dowych najwa niejsze. To one decyduj  o sukcesie organizacji, a tak e o jej 

przetrwaniu. Organizacje maj  du e trudno ci z dost pem do rodków finansowych. Nie 

zawsze wspó praca z samorz dem uk ada si  pomy lnie, a du a ilo  nowopowstaj cych 

organizacji utrudnia dost p do dotacji samorz dowych. Wa nym elementem mog  by rodki 

z UE, jednak zbyt skomplikowane procedury cz sto odstraszaj  beneficjentów z próby 

ubiegania si  o nie. Ponadto, cz onkowie organizacji nie znaj  si  na tym i musieliby ponosi

wst pne koszty napisania wniosku i pomoc przy ubieganiu si  o dotacj , co ju  jest du ym

problemem finansowym dla ma ych jednostek. Kwestia nadmiernej biurokracji równie  nie 

dziwi. Procedury zak adania stowarzyszenia, b d  fundacji s  do  rozbudowane. A to 

dopiero pocz tek zmagania si  z machin  papierkowej roboty. Za nieistotne ankietowani 

uznali konkurencj  podmiotów komercyjnych, gdy  rzadko one zajmuj  si  tego typu 

dzia alno ci , oraz brak zrozumienia i akceptacji spo ecznej dla NGOs. Wi kszo  Polaków 

przynajmniej od czasu do czasu styka si  z ich aktywno ci . W 2010 roku w Polsce tylko 
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16% obywateli twierdzi o, e nie s ysza o o dzia aniach organizacji pozarz dowych. Niestety 

wiedza o III sektorze du ej cz ci Polaków ogranicza si  do wielkich akcji nag a nianych 

przez media – takich jak np. Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy czy dzia ania zwi zane  

z pomoc  humanitarn . Natomiast informacje o „trzonie” polskiego sektora pozarz dowego  

– tysi cach ma ych organizacji dzia aj cych na skal  lokaln  – docieraj  do Polaków  

w niewielkim stopniu
34

.

W badaniach zanotowano istotne ró nice w ocenie czynników negatywnie 

wp ywaj cych na rozwój NGOs. Na rysunku 22 przedstawiono znaczenie czynników wed ug 

struktury ocen.  

Rys. 22. Czynniki wp ywaj ce negatywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen 

N=1356; czna liczba przyznanych punktów=3690. Ankietowani przyporz dkowywali cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5, 

gdzie bariera: nieistotna-1; ma o istotna-2; umiarkowana-3; wa na-4; bardzo wa na–5. 

ród o: badania w asne. 

 Dane przedstawione na rysunku wskazuj , e najbardziej negatywne czynniki 

uzyska y najwi cej najwy szych ocen. S  to odpowiednio: brak rodków finansowych na 

inwestycje i trudno ci z ich pozyskaniem - a  75% ocen „5” i „4” oraz nadmierna biurokracja 

administracji publicznej - 66% ocen „5” i „4”. 

                                                           
34

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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 Przeprowadzone badania wykaza y, e czynnikami najbardziej pozytywnie 

wp ywaj cymi na rozwój NGOs s : poprawa wspó pracy i przep ywu informacji pomi dzy 

NGOs a przedstawicielami w adz regionalnych i lokalnych ( rednia ocena na poziomie powy ej 

„4”) , rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego, nap yw rodków 

pomocowych z UE, a tak e poprawa infrastruktury finansowej (m.in. dokapitalizowanie 

funduszy po yczkowych i por czeniowych dzia aj cych w regionie, rodki finansowe UE, 

rozwój instytucji wspieraj cych NGOs w dost pie do kapita u) - oceny bliskie „4”(rys.23).  

Rys. 23. rednia ocen czynników wp ywaj cych pozytywnie na rozwój NGOs 

N=1353; czna liczba przyznanych punktów=4566. Ankietowani przyporz dkowywali cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5, 

przy czym bariera: nieistotna-1; ma o istotna-2; umiarkowana-3; wa na-4; bardzo wa na–5. 

ród o: badania w asne. 

 Podobnie jak w przypadku czynników negatywnych, tu tak e na pierwszym planie 

dominuj  kwestie finansowe. Stanowi  one zarówno najwi kszy utrudniaj cy czynnik 

rozwojowy - gdy brak jest rodków finansowych, a tak e najlepszy motywator do dzia ania - 

gdy te rodki s . Jednak najbardziej oczekiwanym i po danym by oby poprawienie 

wspó pracy i przep ywu informacji pomi dzy NGOs a przedstawicielami w adz regionalnych  

i lokalnych. Organizacje pozarz dowe doskonale zdaj  sobie spraw  z opisywanego wcze niej 

lokalnego charakteru swoich dzia a , wiedz  zatem, e ich naturalnym partnerem jest 

samorz d lokalny (urz dy miast i gmin oraz starostwa powiatowe), z którymi w Polsce 

kontaktuje si  ponad cztery pi te organizacji, za  jedna trzecia ma cz ste, regularne kontakty. 
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Z urz dami marsza kowskimi i administracj  rz dow  organizacje wspó pracuj  znacznie 

rzadziej – cz ste, regularne kontakty ma zaledwie kilka procent organizacji. Prawie dwie 

trzecie w ogóle nie kontaktuje si  z urz dami wojewódzkimi, a a  trzy czwarte nie ma 

adnych kontaktów z rz dowymi instytucjami na szczeblu centralnym. Potwierdzeniem 

powy szych wywodów jest procentowe zestawienie czynników pozytywnie 

oddzia ywuj cych – uporz dkowanych wed ug struktury przyznanych punktów (rys.24).  

Rys. 24. Czynniki wp ywaj ce pozytywnie na rozwój NGOs wg struktury ocen 

N=1353; czna liczba przyznanych punktów=4566. 

ród o: badania w asne. 

 Podsumowuj c wy ej przedstawione analizy mo na stwierdzi , e podejmowane 

rodzaje dzia alno ci nie zawsze pokrywaj  si  z najcz ciej podejmowanymi przez 

organizacje pozarz dowe w kraju. Ale tym w a nie ró ni si  rynek lokalny, na którym NGOs 

maj  zdecydowanie wy szy i bardziej znacz cy wp yw na lokaln  spo eczno . Jednak 

problemy organizacyjne i funkcjonalne s  podobne, za  problemy finansowe, a tak e

nadmierna biurokracja, przysparzaj  wiele trudno ci w codziennym dzia aniu wszystkim 

organizacjom pozarz dowym. 
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Wspó praca organizacji pozarz dowych z samorz dem w powiecie 
olszty skim

 Wspó praca samorz du z sektorem pozarz dowym i jej charakter nie jest jeszcze 

dok adnie zbadana. Daje si  jednak zauwa y  zwi kszaj ce si  zainteresowanie tego rodzaju 

wspó prac . Mo na zatem za o y , e b dzie si  ona rozwija a i doskonali a w tempie 

zale nym w g ównej mierze od postawy samorz dów terytorialnych. To one bowiem 

posiadaj  mo liwo ci prawne, a zw aszcza finansowe, by wspiera  inicjatywy organizacji 

pozarz dowych oraz innych podmiotów ekonomii spo ecznej. To one tak e powinny by

najbardziej zainteresowane tym, by wprowadza  nowe, skuteczne rozwi zania w celu jej 

poprawy.  

 W kontek cie znaczenia wspó pracy pomi dzy omawianymi organizacjami, pojawia 

si  zasadnicze pytanie o to jak i sk d organizacja pozarz dowa mo e pozyska  przys owiowy 

„pierwszy milion” na rozpocz cie dzia alno ci? Odpowied  powinna brzmie  - skieruje si  do 

samorz du. Tu mo e bowiem otrzyma  dotacj , mo e wynegocjowa  kontrakt na realizacj

us ug, tu otrzyma po preferencyjnych cenach lub w u yczenie lokal albo budynek. To 

samorz d mo e pomóc w zatrudnieniu subsydiowanym, promowa  i uwiarygodni

dzia alno  organizacji w ród spo eczno ci lokalnej. Niew tpliwie takie przedsi wzi cia 

mog  (i b d ) powstawa  w sposób samodzielny, ale znacz ca wi kszo  z nich b dzie si

opiera  – przynajmniej w fazie rozwoju – na pomocy samorz du lokalnego. Organizacje 

pozarz dowe traktuj  samorz d terytorialny jako swego naturalnego partnera. Wed ug bada

Stowarzyszenia Klon/Jawor, 60% organizacji widzi w nim jedn  z najwa niejszych dla siebie 

instytucji.  

O kierunku, w jakim ma by  prowadzona polityka pa stwa w stosunku do organizacji 

pozarz dowych, stanowi  dwie zasady: pomocniczo ci pa stwa i dialogu spo ecznego, 

umieszczone w Konstytucji RP z 1997 roku oraz zapisy ustawy o samorz dzie terytorialnym, 

mówi ce, e wspó praca z organizacjami pozarz dowymi jest jednym z zada  w asnych 

jednostek samorz du terytorialnego
35

. Do momentu wprowadzenia ustawy o dzia alno ci

po ytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku
36

 wspó praca samorz dów

lokalnych z organizacjami kszta towa a si  do  swobodnie – zapis w zadaniach w asnych 

samorz dów stwierdzaj cy, e maj  wspó pracowa  z organizacjami, nie narzuca  w praktyce 

                                                           
35

 P. Fr czak, R. Skrzypiec. Analiza aktualnych warunków wspó pracy administracji publicznej z sektorem pozarz dowym, 
w: M. Rymsza, Standardy wspó pracy administracji publicznej z sektorem pozarz dowym. Warszawa 2007. 
36 Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.). 
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adnych dzia a . W roku 1995 pojawi  si  pierwszy w Polsce dokument reguluj cy t

wspó prac  – „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi” przyj ty przez Rad

Miejsk  w Gdyni . To by  pierwszy sygna , e zjawisko wspó pracy mo na opisa  i zawrze

w dokumencie prawa lokalnego
37

.

Prze omowa ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

uporz dkowa a relacje i wprowadzi a minimalny standard wspó pracy samorz dów

terytorialnych trzech szczebli z organizacjami pozarz dowymi. Precyzowa a zw aszcza

kwestie finansowe, okre li a podstawowe formy i zasady wspó pracy oraz zdefiniowa a

podstawowe poj cia takie jak na przyk ad organizacja pozarz dowa, po ytek publiczny, 

wolontariusz, i in. 

Jednak w du ej mierze od samorz dów lokalnych zale e  b dzie, czy wykorzystaj  zapisy do 

wzmacniania sektora pozarz dowego, poniewa  pomimo obowi zuj cej konstytucyjnej 

zasady pomocniczo ci ustawa nie nak ada na samorz dy obowi zku wspó pracy, jedynie t

wspó prac  umo liwia i reguluje. Organizacje równie  powinny zabiega , aby mo liwo ci, 

jakie stwarza ustawa, by y wykorzystane. 

W 2008 roku regularny kontakt z administracj  samorz dow  na szczeblu 

regionalnym lub lokalnym utrzymywa o 70 % organizacji (sta y kontakt z w adzami 

samorz dowymi utrzymuje 63 % organizacji), a 60 % z nich wymienia wspó prac

z w adzami lokalnymi jako istotn  dla realizacji ich celów
38

. W 2010 roku by o to ju  ponad 

80% na szczeblu lokalnym i 13% na szczeblu regionalnym. Prawie dwie trzecie w ogóle nie 

kontaktuje si  z urz dami wojewódzkimi, a a  trzy czwarte nie ma adnych kontaktów  

z rz dowymi instytucjami na szczeblu centralnym
39

.

 Formy wspó pracy ukazuj , e standaryzacja relacji samorz du terytorialnego i NGOs 

wynika z wieloletnich procesów i jest rezultatem szerszych inicjatyw politycznych. 

Tworzenie zasad wspó pracy w zakresie dostarczania us ug publicznych z pewno ci

przyczynia si  do harmonizacji europejskich systemów spo ecznych. Dokumenty, karty 

wspó pracy czy protoko y wiadcz  jednak ju  o umacnianiu kultury wspó zale no ci obu 

sektorów i mog  wp ywa  na rozwój instytucjonalizacji politycznej oraz finansowej polskich 

inicjatyw obywatelskich. 

W adze powiatu olszty skiego tak e ustanowi y ramy wspó pracy z organizacjami 

pozarz dowymi i zawar y je w Wieloletnim Programie Wspó pracy Powiatu Olszty skiego 

                                                           
37

 Jachimowicz A., Samorz d terytorialny i organizacje pozarz dowe – partnerzy w rozwoju ekonomii spo ecznej?, 2006, 

www.ekonomiaspoleczna.pl 
38

 Duda P., Wspó praca organizacji pozarz dowych z jednostkami samorz du terytorialnego, www.mmp.fio.org.pl 
39

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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z Organizacjami Pozarz dowymi na lata 2011-2015. W Preambule dokumentu, zawieraj ca

najwa niejsze przes anie, napisano: W demokratycznym spo ecze stwie organizacje 

pozarz dowe stanowi  znakomit  baz  dla rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego. Skupiaj c

najaktywniejszych i najbardziej wra liwych na sprawy spo eczne obywateli danego 

rodowiska, s  znakomitym partnerem dla Powiatu Olszty skiego w realizacji zada

publicznych. Prowadzenie aktywnej wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi jest jednym z 

elementów sprawnego i efektywnego zarz dzania Powiatem, którego priorytetowym zadaniem 

jest skuteczne zaspokajanie potrzeb mieszka ców w ramach posiadanych rodków. W adze 

Powiatu Olszty skiego s  przekonane o wielostronnych korzy ciach, p yn cych z efektywnej 

wspó pracy obu sektorów. G ównym celem Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych 

rozwi za  w czaj cych organizacje w system demokracji lokalnej. Program stanowi 

propozycje dla wszystkich organizacji i podmiotów wyra aj cych wol  i gotowo

wspó pracy w dzia alno ci na rzecz naszego powiatu i jego mieszka ców.

W badaniach wspó pracy organizacji pozarz dowych z samorz dem postanowiono 

sprawdzi  i oceni  jej charakter. Poruszono przede wszystkim sprawy finansowe cz ce oba 

sektory. Niestety wyniki nie s  zadowalaj ce. Pomimo obietnic i deklaracji, a  169 na 193 

zbadanych organizacji nie otrzyma a w 2010 roku adnej pomocy finansowej od w adz 

samorz dowych. Jedynie pozosta e 24 tak  pomoc otrzyma y.  

W omawianych kwestiach sytuacja przedstawia si  nieco lepiej w uj ciu ca ego kraju. 

Coraz wi cej gmin zleca zadania organizacjom – w 2003 roku 68% gmin przekazywa o

organizacjom rodki na realizacj  zada  publicznych, a w roku 2009 – ju  86%. Odnotowano 

tak e, i  coraz wi ksze kwoty p yn  z samorz dów do organizacji – mi dzy 2003 a 2009 

rokiem czna kwota przekazywana organizacjom wzros a realnie (przy uwzgl dnieniu 

inflacji) blisko dwukrotnie, a tak e, coraz wi cej organizacji korzysta ze rodków 

samorz dowych – w 2003 roku korzysta o z nich 45% organizacji, a w roku 2009 nast pi

wzrost do 51%. Wzros a tak e ilo  przyznawania tzw. du ych dotacji – w 2003 roku kwoty 

wi ksze ni  10 tys. z  otrzyma o od samorz dów 16% organizacji, a w roku 2009– ju  27%.  

Ze rodków samorz dowych cz ciej korzystaj  organizacje wiejskie ni

stowarzyszenia i fundacje dzia aj ce w du ych miastach – te ostatnie w wi kszym stopniu 

wykorzystuj rodki rz dowe, unijne czy darowizny. Dla wiejskich organizacji wa niejszym 

partnerem jest samorz d: prawie po owa z nich deklaruje, e utrzymuje z urz dem gminy 

cz ste, regularne kontakty, podczas gdy w miastach wojewódzkich odsetek ten jest prawie 
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trzykrotnie mniejszy, za  36% organizacji z tych miast nie utrzymuje z urz dami adnych 

kontaktów (na terenach wiejskich tylko 9%)
40

.

Omawiana wspó praca nie jawi si  niestety korzystnie w powiecie olszty skim 

(rys.25). Mo na z pewn  ostro no ci  postawi  tez , e stan ten wynika z sytuacji ca ego 

województwa, które pod wzgl dem rozwoju ci gle musi „goni ” pozosta e województwa  

i regiony w kraju. 

Rys. 25. Wsparcie finansowe w adz samorz dowych dla NGOs w 2010 roku 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Interesuj co przedstawia si  przydzia rodków w poszczególnych gminach, cho  nie 

wida  tu zbyt du ej polaryzacji (rys. 26). Najwi kszy odsetek organizacji dofinansowanych 

stanowi  jednostki z gminy Gietrzwa d, gdzie wsparcie otrzyma o 43% z organizacji 

funkcjonuj cych na jej terenie. W gminie Dywity wsparcie otrzyma o 25% organizacji,  

a w gminach Barczewo i Stawiguda, zanotowano absorpcj  na poziomie 20%. Najs abiej pod 

omawianym wzgl dem wypad a gmina Olsztynek, która w ogóle nie wspar a funkcjonuj cych 

w swojej gminie NGOs.   

 Przedstawicieli organizacji pozarz dowych, tych które zadeklarowa y otrzymanie po-

mocy finansowej od samorz du, reprezentuj cych poszczególne gminy zapytano tak e o ro-

dzaj otrzymanej pomocy (rys. 27). Respondenci wskazali, i  pomoc najcz ciej przybiera a

form  zlecenia zada  publicznych, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji 

zadania b d  projektu. Zlecenie realizacji zadania publicznego z udzieleniem dotacji na pe ne 

sfinansowanie realizacji zadania zdarzy o si  bardzo rzadko i wyst pi o jedynie w gminie 

Dobre Miasto (otrzyma y je 2 organizacje) i w gminie Barczewo (1 organizacja) – rys. 28. 

                                                           
40
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Rys. 26. Wsparcie finansowe w adz samorz dowych dla NGOs  

N=193

ród o: badania w asne. 

Rys. 27. Zlecanie zada  publicznych z udzieleniem dotacji na sfinansowanie realizacji 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Wed ug Stowarzyszenia Klon/Jawor, w skali kraju prawie nie ma miast, które nie 

dotowa yby organizacji, natomiast spo ród gmin wiejskich jedna pi ta nie przekazuje im 
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adnych rodków. Ró nice dotycz  nie tylko finansów. Podobnie ma si  rzecz z uchwalaniem 

wymaganych ustaw  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie programów 

wspó pracy (zaniedbuje je co pi ta gmina wiejska) czy ich konsultowaniem (przeprowadzane 

w czterech pi tych miast i zaledwie w po owie uchwalaj cych Programy gmin wiejskich). 

czna kwota rodków przekazanych przez gminy organizacjom wynios a w 2009 roku ponad 

1 miliard 200 mln z , przy czym 59% tej sumy to wydatki miast na prawach powiatu. 

Rys. 28. Wsparcie wykonania zada  publicznych z udzieleniem dotacji  

na dofinansowanie realizacji 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Bardzo niepokoj ce s  tak e wyniki odno nie pozosta ych, mo liwych, 

przewidzianych w ustawie form pomocy organizacjom pozarz dowym. Tylko 19%  

z badanych organizacji otrzyma a inne wsparcie (by o to jedynie 36 NGOs). Niektóre z nich 

otrzyma y ró nego rodzaju pomoc, jednak najcz ciej przybiera a ona form  wspó udzia u

Powiatu w organizacji szkole , konferencji, forum wymiany do wiadcze , w celu 

podniesienia sprawno ci funkcjonowania organizacji (25% organizacji tak  pomoc otrzyma a)

oraz dofinansowanie (wspó finansowanie) przedsi wzi  realizowanych przez NGOs  

z podmiotami, których udzia y ma gmina/powiat (19%). W cz ci otwartej pytania 

wymieniano tak e takie formy pomocy jak promocja i nagrody dla organizacji 
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pozarz dowych, otrzymanie informacji o organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz 

wspólne inicjatywy, np. przy pomocy powodzianom (rys.29). 

Rys. 29. Rodzaje pomocy udzielanej NGOs przez Starostwo Powiatowe 

N=55; ankietowani mogli wskaza  wi cej ni  jedn  odpowied ; ogó em na to pytanie odpowiedzia o

36 organizacji.  

ród o: badania w asne. 

 W trakcie przeprowadzanych bada  poruszono tak e kwesti  oczekiwanej pomocy  

i wspó pracy pomi dzy organizacjami pozarz dowymi a w adzami samorz dowymi. 

Ankietowani zostali poproszeni o przyporz dkowanie odpowiedniej cyfry 1; 2 ; 3 ; 4 lub 5. 

Przy czym okre laj c pomoc jako nieistotn  przypisywali jej punkt 1 oraz analogicznie dla 

ma o istotnej -2; umiarkowanej-3; wa nej-4; i pomocy bardzo wa nej –5 punktów. Najwy sz

redni  ocen  przyznanych punktów otrzyma a oczywi cie pomoc finansowa w formie dotacji 

(rys. 30). Na drugim miejscu uplasowa o si  udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodków 

finansowych na realizacj  zada  publicznych z innych róde  ni  dotacje Powiatu 

Olszty skiego, a na kolejnym dofinansowanie (wspó finansowanie) przedsi wzi

realizowanych przez NGOs z podmiotami, w których udzia y ma gmina/powiat. Tylko 

powy sze determinanty otrzyma y ocen  przewy szaj c  stopie  „wa ny”. Najmniej 

oczekiwanymi okaza y si  obni ka czynszów dzier awczych oraz ulgi podatkowe. 

Organizacje pozarz dowe z regu y, jak potwierdzi y to równie  powy sze wyniki bada , nie 

prowadz  dzia alno ci gospodarczej, wi c ich przychody s  zwolnione z podatku 

dochodowego. Nie s  one te  Vat-owcami, wi c obci enia podatkowe nie stanowi  dla nich 

problemu. Podobnie z czynszami za dzier aw . Ma e gminne organizacje wynajmuj
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niewielkie pomieszczenia, a cz sto s  zlokalizowane w domach, czy te  mieszkaniach 

cz onków i za o ycieli jednostek. Czynsz dzier awny nie jest zatem kwot  decyduj c

o funkcjonowaniu b d  przetrwaniu organizacji na rynku. O tym bardziej decyduj  jak 

zwykle rodki finansowe i zlecenia oraz pozyskiwanie klientów. Rozk ad odpowiedzi by

bardzo zbli ony we wszystkich diagnozowanych gminach. W niektórych, jak w gminach 

Barczewo, Gietrzwa d, Stawiguda oraz wi tki ma o wa nym czynnikiem by o dla 

ankietowanych równie  informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz 

Posiedze  Rady Powiatu Olszty skiego.

Rys. 30. rednia ocena oczekiwanych form pomocy i wspó pracy NGOs  

ze Starostwem Powiatowym 

N=3040; czna liczba przyznanych punktów = 9792 

ród o: badania w asne. 

W wietle przeprowadzonych bada , jak i powsta ych w ich wyniku raportów, mo na 

stwierdzi , i  organizacje pozarz dowe najgorzej oceniaj  swoj  sytuacj  finansow . St d te

najbardziej oczekiwan  jest pomoc finansowa, niezb dna w celu poprawy tego stanu rzeczy. 

Stosownie do tej konstatacji, najwa niejszymi problemami tych organizacji s  trudno ci  

w zdobywaniu funduszy koniecznych do prowadzenia dzia a . Przy czym problemy te 
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artyku uj  zarówno organizacje bardziej i mniej zamo ne, jak i te dzia aj ce na terenach 

miejskich i wiejskich. 

 Analizuj c przyznanie poszczególnych ocen warto ciuj cych kategori  danej pomocy, 

mo na zauwa y  do  jednolity „koloryt”. Oznacza to, e poszczególnym rodzajom pomocy 

organizacje pozarz dowe przyznawa y punktacj  skrajn , tzn. „5” – czynnik bardzo wa ny 

lub „1” – pomoc nieistotna (rys. 30). Pozosta ych ocen jest niewiele. NGOs maj  jasno 

sprecyzowane cele i oczekiwania co do wsparcia w ich realizacji. Nie chc  pomocy 

wspomagaj cej ich rozwój, jak szkolenia, tworzenia zespo ów doradczych, nieodp atnie 

udost pnianych materia ów czy te  pomocy w rekrutacji pracowników. Dla nich liczy si

g ównie pomoc finansowa i zwi zana z ni  wszelka pomoc, która do otrzymania tych 

rodków jest niezb dna, jak np. stosowne rekomendacje.  

Rys. 31. Oczekiwane formy pomocy i wspó pracy NGOs ze Starostwem Powiatowym 

N=3040; czna liczba przyznanych punktów = 9792. 

ród o: badania w asne. 

 Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczy o g ównych barier utrudniaj cych 

rzeczywist  wspó prac  pomi dzy organizacjami, a starostwem powiatowym. Niestety a

63% organizacji nie udzieli o odpowiedzi na to pytanie, stwierdzaj c, e takiej wspó pracy nie 
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ma, wi c nie mog  podda  jej ocenie. Wi kszo  z nich odpowiedzia a bezpo rednio 

ankieterowi, i  w ogóle nie wiedzia a, i  jej dzia alno  mo e by  oparta o wspó prac

z w adzami samorz dowymi, i e mog  one wspiera  jej dzia ania i bie ce funkcjonowanie. 

Mimo, i  w poprzednim pytaniu takiej pomocy oczekiwali, nie wiedzieli, e jest ona mo liwa 

ju  dzisiaj. Stan ten mo e wiadczy  z jednej strony o niewystarczaj cym zaanga owaniu 

samorz du we wspó prac  z NGOs oraz o rzadkich próbach bezpo redniego dotarcia do nich. 

Ale tak e drugiej strony o niskiej wiadomo ci co do mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci 

przez cz onków organizacji pozarz dowych.  

Z przywo ywanych ju  uprzednio bada  Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, e

po owa organizacji w swoich dzia aniach bazuje na regularnej spo ecznej pracy swoich 

cz onków. Nie zawsze jednak cz onkostwo oznacza zaanga owanie w dzia ania organizacji – 

cho  co ósmy Polak deklaruje przynale no  do jakiej  organizacji, cz sto jest to 

przynale no  tylko na papierze. Z deklaracji przedstawicieli organizacji w Polsce wynika, e

rednio ponad jedna trzecia to cz onkowie „wirtualni”: mimo formalnego cz onkostwa nie 

pojawiaj  si  na zebraniach, nie p ac  sk adek i praktycznie nie utrzymuj  kontaktów  

z organizacj . Tylko w co jedenastym stowarzyszeniu wszyscy cz onkowie aktywnie w czaj

si  w ycie organizacji
41

. Ci, którzy udzielili odpowiedzi na powy sze pytanie jako 

najwa niejsz  barier  uznali traktowanie NGOs przez samorz d jako petenta, a nie jako 

równoprawnego partnera, niedocenianie roli NGOs w rodowisku lokalnym oraz 

niedostrzeganie mo liwo ci i op acalno ci wspó pracy. Niestety zanotowano bardzo ma o

odpowiedzi na omawiany problem, stad te  zanotowanych wyników nie mo na uzna  za 

reprezentatywne. 

 Respondentów pytano tak e o sugestie i pomys y zmniejszaj ce negatywne 

oddzia ywanie czynników, które najbardziej utrudniaj  wspó prac  pomi dzy NGOs  

i samorz dem. Na to pytanie odpowiedzieli tylko Ci respondenci, którzy w poprzednim 

pytaniu przypisali czynnikom wagi. Odpowiedzi udzieli o jedynie 9% organizacji, które 

wymienia y:  

yczliwo  i otwarto , wys uchanie drugiej strony; 

szerszy bezpo redni kontakt; 

dostarczanie informacji nt. uruchamianych programów dofinansowa ;

pomoc przy promocji dzia a  i samej organizacji; 

szkolenia z zakresu obowi zuj cego prawa; 

                                                           
41

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
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wi ksza wiadomo  problemów w ród urz dników; 

organizacja szkole  i integracji z innymi na terenie Polski; 

zwi kszenie przep ywu informacji o organizacjach pozarz dowych pomi dzy gmin

 i powiatem; 

zwi kszenie bud etu dla NGOs; 

szerszy zakres rodków finansowych dla organizacji, poniewa  przy obecnym nie 

mo na si  ubiega  o dofinansowanie; 

uruchomienie konsultacji dla m odych organizacji; 

potrzeba obs ugi prawnej i ksi gowej zamiast szkole  w tym zakresie; 

cykliczne spotkania liderów NGO z samorz dem; 

konsultacje z NGO przed uchwaleniem planu wspó pracy z samorz dem 

terytorialnym; 

lepszy dost p do informacji (popo udniowe godziny pracy doradców ds. NGO). 

 Organizacje pozarz dowe powiatu olszty skiego swoj  rol  we wspó pracy z samo-

rz dem najcz ciej widz  w organizacji i obs udze imprez dla samorz du lub zlecanych przez 

samorz d (tak  rol  widzi dla siebie 45% NGOs z powiatu) – rysunek 32. 

Rys. 32. Obszary wspierania polityki samorz dowej przez NGOs  

N=235; ankietowani mogli zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied .

ród o: badania w asne. 

 W ród innych zg aszanych pomys y wspierania podawano zabezpieczanie imprez, 

organizowanie festynów integracyjnych, organizacja stoisk z produktami lokalnymi, imprezy 

sportowe i kulturalne dla dzieci i m odzie y, organizacje konferencji naukowych  
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i historycznych, np. dotycz cych regionu, pokazy przeciwpo arowe i medyczne, koncerty  

i organizacj  lokalnych do ynek. Ponadto ponad 20% organizacji chcia aby wspiera  polityk

samorz du w dzia alno ci us ugowo-handlowej. Konkretne dzia ania, które ch tnie by 

realizowa y to przepompowywanie wody, wycinki (g ównie OSP), dzia ania opieku czo-

piel gniarskie, produkcja pami tek lokalnych i regionalnych oraz obs uga turystów. W opinii 

15% respondentów, organizacje pozarz dowe wspar yby samorz d w dzia alno ci

szkoleniowej pracowników samorz du i szkole  zlecanych przez samorz d.

 Obszarami nie wymienionymi, a wskazanym w kwestionariuszu przez organizacje 

pozarz dowe, by o prowadzenie wietlicy oraz dzia ania proekologiczne. Pojedyncze 

jednostki chcia yby tak e wesprze  samorz d za pomoc  zagospodarowania czasu wolnego 

dla dzieci, w sprawach kobiet, ró nego rodzaju pomoc  spo eczn  i edukacj  doros ych, 

ochron  zabytków (rys. 33). 

Rys. 33. Inne obszary wspó dzia ania NGOs i samorz dów lokalnych 

ród o: badania w asne. 

 Pomimo wielu wymienionych powy ej problemów, niezrozumienia ze strony 

samorz du, niskich dotacji i braku kontaktu, organizacje pozarz dowe swoj  wspó prac

z samorz dem oceni y jako „bardzo dobr ” i „dobr ” (68% badanych) – rysunek 34. Jedynie 

8% uzna o ja za „z ” i „raczej z ”. Po skrzy owaniu pyta  odno nie realizacji rzeczywistej 

wspó pracy oraz jej oceny okaza o si , e wy ej (raczej pozytywnie i zdecydowanie 

pozytywnie) oceniaj  wspó prace organizacje, które wspó pracuj  regularnie. Organizacje, 

które wspó pracuj  sporadycznie oceniaj  wspó prace z samorz dem „raczej negatywnie”  

i „zdecydowanie negatywni”. Takie pozytywne my lenie, mimo wielu przeszkód, mo e by
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zwi zane z pewn  generaln  stabilizacj  sytuacji sektora organizacji pozarz dowych  

i popraw  ich sytuacji. Po owa organizacji okre la warunki funkcjonowania jako ani gorsze, 

ani lepsze ni  wcze niej. W najwi kszym stopniu dotyczy to tych dzia aj cych lokalnie, 

podczas gdy dzia aj ce na szersz  skal  (zw aszcza mi dzynarodow ) podkre laj  bardzo 

cz sto popraw  swojej sytuacji. 

 Omawiane rezultaty bada  w asnych s  wspó bie ne z wynikami bada

przeprowadzonych przez Departament Po ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Spo ecznej, bada  dotycz cych wspó pracy gmin z organizacjami pozarz dowymi w roku 

2007. Wynika z nich, e wi kszo  urz dów gmin w Polsce (70,8%) wspó pracowa a – 

zarówno finansowo jak i pozafinansowo – z organizacjami pozarz dowymi (11,5% tylko 

finansowo; 9,9% tylko pozafinansowo; 7,8% nie zadeklarowa o adnej wspó pracy)
42

.

Rys. 34. Ogólna ocena wspó pracy NGOs z w adzami samorz dowymi 

N=193

ród o: badania w asne. 

 Jak ju  wspomniano na pocz tku tego opracowania, wiele z organizacji znajduj cych 

si  na li cie NGOs, w rzeczywisto ci ju  nie istnia a. Wi kszo  z nich nie funkcjonowa a ju

od wielu lat, a cze  by a w trakcie procesu likwidacji. Zapytani respondenci w wi kszo ci

uznali, i  wina tego stanu rzeczy le y po obu stronach, tzn. e odpowiadaj  za to zarówno 

organizacje pozarz dowe, jak i samorz d. Blisko 25% uzna a, e jest to naturalny proces - taki 

sam jak w przypadku przedsi biorstw (rynek „czy ci” te organizacje, które s  najmniej 

efektywne) i nie ma w tym nic niepokoj cego (rys. 35).  

                                                           
42

 K. Pilecki, A. Strza a, M . Kaczorowski. Wspó praca gmin z podmiotami dzia aj cymi w sferze po ytku publicznego,

Departament Po ytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej 2008. 
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Rys. 35. G ówne przyczyny ma ej aktywno ci/zawieszenia/upadku NGOs 

N=237; ankietowani zaznaczali wi cej ni  jedn  odpowied .

ród o: badania w asne. 

 Obok wymienionych na rysunku przyczyn niepowodze , wskazywano tak e na 

konkretne zjawiska, przyczyniaj ce si  do upadku NGOs, a mianowicie:  

czysto dora ne powody tworzenia organizacji pozarz dowych (jednorazowy cel - po 

realizacji celu stowarzyszenie umiera mierci  naturaln ),  

biurokracja towarzysz ca zak adaniu i prowadzeniu stowarzyszenia,  

brak dostosowania regulacji prawnych,  

niezdrowa konkurencja wewn trz spo eczno ci lokalnej,  

brak wsparcia, brak widocznych efektów dzia a ,

brak wiedzy prawnej, ksi gowej, 

niezgrany zespó .

Wi kszo  z wy ej wymienionych przyczyn mo na by oby zakwalifikowa  do kategorii 

wymienionych w kwestionariuszu bada , przypisuj c odpowiedzialno  za taki stan rzeczy 

jednej, b d  drugiej stronie. Nie mniej jednak uwagi respondentów daj  dodatkowy obraz, co 

do najbardziej istotnych bol czek ich codziennego funkcjonowania. 

 Podsumowuj c omawiane w tej cz ci opracowania rozwa ania mo na stwierdzi , e

w wyniku wej cia w ycie w 1999 roku reform ustrojowych, g ównym partnerem organizacji 

pozarz dowych w Polsce sta y si  samorz dy terytorialne odpowiednich szczebli. W zwi zku 

z tym zakres wspó pracy mi dzy administracj  rz dow  i organizacjami pozarz dowymi 

zmieni  si , ale nadal ma istotne znaczenie, zarówno przy planowaniu dzia a  jak  
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i finansowaniu realizacji zada  publicznych przez organizacje. Wspó prac  z organizacjami 

pozarz dowymi wpisano w kompetencje samorz dów terytorialnych od gminnego poprzez 

powiatowy, do wojewódzkiego
43

. Naturalnym zatem jest, e organizacje pozarz dowe, cz sto 

realizuj c zadania wchodz ce w kompetencje administracji publicznej, traktuj  samorz d jako 

swojego naturalnego sojusznika i tam w a nie szukaj  wsparcia. Wa ne, aby tak e w adze

powiatowe, samorz dowe dostrzeg y t  naturaln  wspó prac  z NGOs i zacz y powa nie

podchodzi  do jej realizacji, opisanej cz sto w szeroki sposób w kartach realizacji  

i programach wspó pracy wymuszanych przez ustaw .

                                                           
43

 S ugocki W., Perspektywy rozwoju organizacji pozarz dowych w wietle wspó pracy z jednostkami samorz du 
terytorialnego, [w]: Babiak J., S ugocki W. (red.), Rola organizacji pozarz dowych w kszta towaniu spo ecze stwa 
obywatelskiego, Elipsa, Warszawa 2009. 
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Doskonalenie zawodowe w organizacjach pozarz dowych

Organizacje pozarz dowe, podobnie jak sektor publiczny i sektor komercyjny, musz

doskonali  swoje dzia ania. W Polsce dzia a stosunkowo liczna grupa organizacji 

wyspecjalizowanych w prowadzeniu szkole  na potrzeby sektora non-profit. Mo na nawet 

zaryzykowa  twierdzenie, e infrastruktura sektora non-profit jest w Polsce wysoce 

rozwini ta. Respondenci wyrazili du e zainteresowanie bezp atnymi szkoleniami. A  81% 

organizacji pozarz dowych ch tnie wzi aby w nich udzia , gdyby dotyczy y problematyki 

ich interesuj cej (rys. 36). 

Szczegó owa analiza wskaza  respondentów ukaza a, e szkolenia wskazane jako 

najwa niejsze, maj  po redni zwi zek ze zbieraniem rodków i funduszy na dzia ania  

i funkcjonowanie organizacji. Ponad 74% organizacji pozarz dowych chce si  szkoli  w a nie

w tej dziedzinie. Blisko co druga organizacja chcia aby pozna  podstawowe regulacje prawne 

dotycz ce dzia alno ci NGOs, a 42% z nich u wiadamia sobie potrzeby w dziedzinie 

profesjonalnego prowadzenia ksi gowo ci. Nastawienie takie nale y uzna  za korzystne, 

albowiem stwarza szanse na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia we wspó pracy  

z organizacjami non-profit. Wspomniane ryzyko niestety wyst puje dzisiaj do  cz sto,  

a jednym z powodów tego stanu jest niew a ciwe prowadzenie spraw finansowych.  

Rys. 36. Zainteresowanie NGOs bezp atnymi szkoleniami 
N=193

ród o: badania w asne. 

Zebrany materia  empiryczny wskazuje tak e to, i  34% badanych organizacji 

chcia oby uczestniczy  w szkoleniach dotycz cych poprawy wizerunku swojej organizacji,  

a co za tym idzie poprawy wizerunku ca ego sektora NGOs (rys. 37).    
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Rys. 37. Rodzaje szkole  preferowanych przez NGOs 
N=522

ród o: badania w asne. 

Niepokoj ce s  bardzo niskie wska niki dotycz ce potrzeb szkoleniowych  

w dziedzinach dotycz cych wewn trznych niejako mechanizmów samoorganizacji. Jedynie 

20% organizacji zainteresowana jest doskonaleniem „trudnych” umiej tno ci kadrowych,  

a przecie  ka da z nich pe ni rol  pracodawcy. Jeszcze bardziej niepokoj ca jest niska 

atrakcyjno  szkole  z zakresu zarz dzania zasobami ludzkimi i komunikacj  interpersonaln .

Wa ny jest fakt, e ponad dwukrotnie wzros o liczba ch tnych do tego rodzaju szkole  – 

jednak ci gle tak niskie nimi zainteresowanie wskazuje na niebezpieczny brak 

samokrytycyzmu w ród dzia aczy organizacji. Niestety bardzo cz sto to nie brak pieni dzy, 

ale w a nie braki w umiej tno ciach zarz dzania, s  podstawowym problemem  

w funkcjonowaniu organizacji. 

Niektóre z zapytanych organizacji zg osi y tak e swoje propozycje nie wymienione  

w kwestionariuszu. Chcia yby wzi  udzia  w szkoleniach z zakresu rozliczania otrzymanych 

dotacji i funduszy, z promocji zdrowia, kursu prawa jazdy, animacji lokalnej, pomocy 

spo ecznej i us ug socjalnych oraz zasad bezpiecze stwa higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpo arowej. 

Na pytanie dotycz ce najlepszego terminu dla uczestnictwa w szkoleniach odpowiedzi 

udzielili tylko ci, którzy w poprzednim pytaniu wyrazili ch  zdobywania wiedzy, tj. 156 

organizacji (rys. 38). 
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Rys. 38. Preferowane dni szkole

N=220; ankietowani mogli udzieli  wi cej ni  jednej odpowiedzi. 

ród o: badania w asne. 

Najcz ciej respondenci chcieliby wzi  udzia  w szkoleniach w systemie 

weekendowym, tzn. w soboty (53%) oraz niedziele (41%). Pomimo, e cze  osób nie 

znalaz aby czasu na szkolenia w tygodniu, to jest jednak grupa przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych, które bez wzgl du na termin, jest zdeterminowana aby doskonali  swoje 

kompetencje. 
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Zako czenie

Zebrany w badaniach materia  empiryczny upowa nia do sformu owania wniosków 

natury ogólnej i szczegó owej. W ród tych pierwszych najistotniejszy jest taki, e wiele  

z zarejestrowanych organizacji, w rzeczywisto ci nie istnieje. Brak wyrejestrowania 

zniekszta ca prawdziwy obraz liczebno ci trzeciego sektora w powiecie. Natomiast te, które 

istniej , nie zawsze chc  wspó pracowa  w celu diagnozy i poprawy swojej sytuacji. A  17 

organizacji pozarz dowych odmówi o wype nienia kwestionariusza wywiadu i odpowiedzi na 

pytania, nie podaj c adnych obiektywnych przyczyn. 

G ówn  form  organizacyjn  wybran  przez organizacje pozarz dowe powiatu 

olszty skiego jest stowarzyszenie zrzeszaj ce od 21 a 50 cz onków, w ród których  

w wi kszo ci s  m czy ni. Wymienione stowarzyszenia najcz ciej dzia aj  w obszarach 

edukacji i wychowania oraz promocji miasta i gminy. Blisko po owa z nich dzia a na rynku 

ponad 10 lat, przy czym jest to przede wszystkim rynek lokalny, za  ich rednioroczne 

przychody najcz ciej nie przekraczaj  1 tys. z .

 Badane organizacje maj  wysok  samoocen . Deklaruj  wierno  kierunkom swoich 

dzia a , a jako g ówny miernik tego stanu rzeczy przyjmuj  liczb  obs u onych 

beneficjentów. Wymieniaj  wiele sukcesów osi gni tych w ci gu ostatnich 3 lat. Wysoko 

oceniaj  swój wp yw na lokalne spo eczno ci, a tak e na rozwój lokalny, uwa aj c, e

zaspokajaj  potrzeby lokalnej spo eczno ci oraz oddzia ywaj  na w adze gminy oraz powiatu. 

Diagnozowane organizacje s  dosy  optymistyczne zarówno w ocenie w asnych 

mo liwo ci dzia ania, jak i w przewidywaniach dotycz cych przysz o ci. Opinie o ich 

obecnych i przysz ych warunkach dzia ania ukazuj , e w polskim sektorze organizacji 

pozarz dowych jest cztery razy wi cej optymistów ni  pesymistów. Optymizm nie opuszcza 

przedstawicieli tych organizacji tak e wtedy, kiedy prosi si  ich o ocen  w asnej sytuacji oraz 

kompetencji.

Przekonaniu o w asnych kompetencjach towarzysz  zarazem niskie oceny stanu 

zasobów technicznych i finansowych tych organizacji – przy czym wyniki bada  sugeruj , e

w stosunkowo ma ym stopniu dostrzegaj  one zwi zek pomi dzy jednym a drugim. Za 

najbardziej negatywne czynniki hamuj ce rozwój NGOs powiatu olszty skiego respondenci 

uznali brak rodków finansowych na inwestycje oraz trudno ci z ich pozyskaniem. Wiele 

trudno ci przysparza im tak e nadmierna biurokracja administracji publicznej. Jako czynniki 
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pozytywne wp ywaj ce na rozwój wskazuj  popraw  przep ywu informacji pomi dzy NGOs 

a przedstawicielami w adz lokalnych i regionalnych. 

 Badane organizacje ch tnie wspó pracowa oby z w adzami samorz dowymi, jednak 

otrzymanie wsparcia finansowego ze strony w adz powiatu deklaruje jedynie 12%. Wsparcie 

to obejmowa o przede wszystkim wykonanie zada  publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie realizacji zadania. Pomoc pozafinansowa udzielona organizacjom 

pozarz dowym odby a si  poprzez wspó udzia  powiatu w organizacji szkole , konferencji  

i forum wymiany do wiadcze .

 Podobnego doprecyzowania wymagaj  chyba tak e zapisy dotycz ce programów 

wspó pracy. Obecnie, wi kszo  z nich traktuje si  po prostu jako dokumenty sankcjonuj ce 

plany samorz dów dotycz ce wydatków na dzia alno  konkretnych organizacji. Niektóre 

maj  wr cz posta  za czników do uchwa  bud etowych. Takie traktowanie programów nie 

sprzyja wykorzystaniu ich, jako narz dzi dla budowania trwa ego partnerstwa mi dzy 

organizacjami i samorz dem, zw aszcza, je li partnerstwo rozumie  jako relacj , w której 

organizacje nie wyst puj  jedynie jako beneficjenci pomocy samorz du lub us ugodawcy. 

 Najbardziej oczekiwan  pomoc  ze strony w adz samorz dowych jest dla organizacji 

pozarz dowych pomoc finansowa w formie dotacji, pomoc w pozyskaniu rodków 

finansowych z innych róde  ni  dotacje powiatu oraz dofinansowanie realizacji zada

realizowanych z podmiotami, w których udzia y ma powiat/gmina. Organizacje wskaza y

tak e podczas badania na szereg czynników, które w przysz o ci mog yby zdecydowanie 

poprawi  i usprawni  ich wzajemn  wspó prac , takich jak szerszy bezpo redni kontakt, 

cykliczne spotkania z liderami NGOs, czy te  wi ksza wiadomo  i yczliwo  dla 

problemów NGOs. Organizacje pozarz dowe powiatu olszty skiego swoj  rol  we 

wspó pracy widz  tak e we wsparciu w adz powiatu w niektórych obszarach dzia ania, takich 

jak organizacja ró nego rodzaju imprez czy dzia alno ci handlowo-us ugowej, zwi zanej  

z promocj  regionu i turystyk .

 Pomimo wielu problemów, niezrozumienia ze strony samorz du (tak twierdzi a cz

organizacji pozarz dowych), niskich dotacji i braku kontaktu, wymienianych w trakcie 

przeprowadzenia badania, organizacje pozarz dowe swoj  wspó prac  z samorz dem oceni y

wysoko. Dobrze oceniaj  wspó prac  organizacje, które wspó pracuj  regularnie, za  te, które 

wspó pracuj  sporadycznie, wystawi y oceny niekorzystne dla samorz du.

Wiele organizacji pozarz dowych, cho  zarejestrowanych, nie prowadzi dzia alno ci. 

Pozostali respondenci win  za „upadek” tych organizacji obwiniaj  obie strony, tzn.  

i samorz d i same organizacje, twierdz c e brak wsparcia ze strony gminy nie jest jedyn
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przyczyn  upad o ci. Cz sto organizacje s  tworzone z powodów dora nych, po których 

realizacji organizacja traci sens. Wymieniaj  tak e nadmiern  biurokracj  oraz niezdrow

konkurencj  w ród spo eczno ci lokalnej. 

 Sformu owane powy ej wnioski wyp ywaj  z bada  pierwotnych przeprowadzonych 

w ród organizacji pozarz dowych dzia aj cych na terenie powiatu olszty skiego. S  zatem 

charakterystyczne dla tych organizacji i tego terenu. Jednocze nie koresponduj  one  

z badaniami ogólnopolskimi, z których wynika, e:

z roku na rok coraz wi cej samorz dów lokalnych deklaruje wydatki na rzecz 

organizacji, a ich ogólna kwota znacz co wzros a. Jednak rzeczywista skala tych 

przemian jest ró na w przypadku samorz du szczebla lokalnego i regionalnego. Na 

poziomie regionalnym, wzrost wydatków na organizacje daleko przekracza ogólny 

wzrost wydatków jednostek samorz du. Na szczeblu gmin jest on tylko nieznacznie 

wi kszy
44

. Warto jednak odnotowa , e ogólna kwota rodków samorz dowych 

kierowanych w stron  organizacji zwi ksza si  – nawet, je li ich udzia  w wydatkach 

samorz dów pozostaje – statystycznie rzecz bior c – niezmienny; 

mimo wielu przeszkód, w ród przedstawicieli organizacji pozarz dowych wyst puje 

pozytywne my lenie. Stan ten mo e wynika  z odnotowywanej stabilizacji sytuacji 

sektora organizacji pozarz dowych i popraw  ich sytuacji. Po owa organizacji okre la 

warunki funkcjonowania jako ani gorsze, ani lepsze ni  wcze niej. W najwi kszym 

stopniu dotyczy to tych dzia aj cych lokalnie, podczas gdy dzia aj ce na szersz  skal

(zw aszcza mi dzynarodow ) podkre laj  bardzo cz sto popraw  swojej sytuacji
45

;

nowe przepisy stosunkowo szybko „zaszczepi y si ” w praktyce wi kszo ci

samorz dów lokalnych. Jednak w niektórych z nich najwidoczniej nie przyj y si

i trudno oczekiwa , e w najbli szym czasie si  przyjm . W ka dym b d  razie b dzie 

o to trudno bez dodatkowych impulsów z zewn trz. Wci , mniej wi cej jedna na 

dziesi  gmin deklaruje, e nie wspó pracuje (ani finansowo, ani w inny sposób)  

z adn  organizacj  pozarz dow  (dotyczy to niemal wy cznie gmin wiejskich, 

przede wszystkim w centrum i na wschodzie kraju) – i nie s  to tylko gminy,  

w których po prostu organizacji nie ma
46

.

                                                           
44

Herbst J., Wspó praca organizacji pozarz dowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
45

 Przew ocka J., Polskie organizacje pozarz dowe, Najwa niejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Warszawa 2011. 
46

Herbst J., Wspó praca organizacji pozarz dowych administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat,
Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
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Podsumowanie ca o ci opracowania prowadzi do nast puj cego uogólnienia 

wynikaj cego z bada  w asnych i przywo ywanego opracowania J. Herbsta
47

: sytuacja  

w relacjach organizacje pozarz dowe – samorz dy nie poprawi si , je li te ostatnie nie b d

dostrzega  praktycznych i rzeczywistych korzy ci, jakie niesie ze sob  poprawna wspó praca 

i animowanie ich dzia a . Sugeruje si  zatem, aby w „uk adaniu” przysz ej wspó pracy, 

uwzgl dni  tak e dzia ania i/lub akcje edukacyjne wsparte przyk adami dobrych praktyk  

i narz dziami czyni cymi wspó prac  bardziej efektywn . Dzia ania te powinny by

skierowane nie tylko do samorz dowców, ale tak e do organizacji pozarz dowych, które – 

cho  zwykle, z racji s abszej pozycji, odgrywaj  cz ciej rol  indyferentnych obserwatorów 

dzia a  samorz dowców, czasem za  same zainteresowane s  bardziej patrona em

samorz du, ni  rzeczywistym partnerstwem. 

                                                           
47 tam e.
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KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 

I. Stan i aktywno  NGOs 

1) Jak  form  posiada Pa stwa organizacja (zaznacz pole poprzez klikni cie): 

Stowarzyszenie 

Fundacja 

Organizacja samorz du gospodarczego i zawodowego (cech, izba, zrzeszenie zawodowe itd.) 

Organizacja lub instytucja spo eczna ko cio a lub zwi zku wyznaniowego 

Inna jaka? 

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

2) W jakim obszarze dzia a reprezentowany przez Pani /Pana NGO (mo na zaznaczy  wi cej ni  jedn

odpowied ): 

Sport        Turystyka, wypoczynek        Edukacja i wychowanie        Kultura i sztuka         Obronno  pa stwa          

Pomoc spo . i us ugi socjalne             Ochrona, promocja zdrowia            Ekologia, ochrona zwierz t     

Wsparcie III sektora 

Rozwój demokracji, spo ecze stwa obywatelskiego          Rozwój przedsi biorczo ci i promocja zatrudnienia                

Dzia ania na rzecz niepe nosprawnych         Integracja mi dzynarodowa        

Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym          

Ratownictwo i ochrona ludno ci        Promocja miasta i gminy       Dzia ania na rzecz mniejszo ci narodowych       

3) Zakres dzia alno ci (rynek): 

lokalny 

regionalny 

krajowy 

zagraniczny

4) Organizacja dzia a na rynku: 

pierwszy rok 

od roku do trzech lat 

od trzech do pi ciu lat 

od pi ciu do dziesi ciu lat 

powy ej dziesi ciu lat

5) Jakiego rz du przychody NGO uzyska  w 2010 roku (w z otych) (zaznacz pole) : 

0-1 tys.        pow.1 tys.-10 tys.               pow. 10 tys.-50 tys.          pow. 50 tys.-100 tys.                                           

pow. 100 tys.-500 tys.             pow. 500 tys.-1 mln                 pow. 1 mln  

6) Jaki procent uzyskanych przychodów w 2010 roku mo na uzna  (wpisz liczb ):

a) za przychody pozyskane z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych (np. nastawiona na zysk dzia alno

gospodarcza, odp atna dzia alno  statutowa, odsetki i dywidendy, wynajem, sprzeda rodków trwa ych, 

inne przychody rynkowe)        %                             

b) za przychody nierynkowe w tym: 

- rodki od w adz samorz dowych, w tym równie  w wyniku zlecania zada ,  „przychody z 1%”,  darowizny, 

zbiórki, rodki UE, inne)        % 

- sk adki cz onkowskie         % 

c) inne – nie mo na bezpo rednio zaliczy  do adnej z wy ej wymienionych grup         % 
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7) Czy Pa stwa organizacja planuje w przysz o ci podj  (lub rozszerzy ) dzia ania zwi kszaj ce

przychody ze róde  komercyjnych? (zaznacz pole) 

                       

   Tak                                                                Nie   

8) Jaki docelowy udzia  powinny wed ug Pani/Pana  stanowi   przychody ze róde  komercyjnych  

w ogólnej sumie przychodów organizacji (prosz  wpisa  liczb  w przedziale od 0 do 100)? 

         % 

9) Jak oceniaj  Pa stwo swoj  aktywno  w realizowaniu za o onej misji dzia ania w przeci gu ostatnich 

trzech lat? 

a) bardzo wysoka     

b) wysoka   

c) rednia   

d) s aba  

e) praktycznie adna  

10) Prosz  uzasadni  na podstawie jakich mierników dokonali cie Pa stwo powy szej oceny (mo na 

zaznaczy wi cej ni  jedn  odpowied ):

a) na podstawie liczby zrealizowanych projektów   

b) na podstawie liczby „obs u onych” klientów/beneficjantów   

c) na podstawie uzyskanych przychodów z dzia alno ci   

d) na podstawie szerokiej liczby kontaktów i partnerów zdobytych w trakcie realizowania misji organizacji 

e) innych (jakich?) ………………………………………………………………………. 

11) Jakie najwi ksze sukcesy Pa stwa jednostka osi gn a w ci gu ostatnich trzech lat (prosz  wymieni

i krótko uzasadni  czemu uwa acie Pa stwo to za sukces): 

1)………………………………………………….. 

2) …………………………………………………..  

3) ………………………………………………….. 

4) ………………………………………………….. 

5) ………………………………………………….. 

12) Jaki wp yw aktywno  Pa stwa organizacji wywiera na lokalne spo eczno ci i szerzej na lokalny 

rozwój spo eczno-gospodarczy? 

a) bardzo du y   

b) du y   

c) redni   

d) s aby   

e) aden  

13) Na podstawie czego ocenili cie Pa stwo powy szy wp yw (mo na zaznaczy wi cej ni  jedn

odpowied ): 

a) zaspokajania potrzeb spo eczno ci lokalnej 

b) kreowania miejsc pracy (wewn trz – NGO jako pracodawca i na zewn trz – miejsca pracy utworzone 

dzi ki aktywno ci organizacji)  

c) bycia innowatorem i kreatorem zmian spo ecznych 

d) oddzia ywania na w adze i administracje samorz dów terytorialnych szczebla podstawowego(gmina  

i powiat) 

e) inne jakie czynniki? ……………………………………………………………………………………….. 
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14) Które wed ug Pani/Pana czynniki negatywnie wp ywaj  na rozwój NGOs w województwie warmi sko-

mazurskim? (wybierz odpowiedni  cyfr  1; 2 ; 3 ; 4 lub 5. Przy czym bariera: nieistotna-1; ma o istotna-2; 

umiarkowana-3; wa na-4; bardzo wa na–5)  

a) brak zainteresowania w adz centralnych i samorz dowych rozwojem NGOs  …………… pkt. 

b) nadmierna biurokracja administracji publicznej   ……………pkt. 

c) niedostosowane regulacje prawne do dzia a  NGOs  ……………pkt. 

d) brak rodków finansowych na inwestycje i trudno ci z ich pozyskaniem  ……………pkt. 

e) brak lokalnych liderów i lokalnych inicjatyw  ……………pkt. 

f) brak zrozumienia i akceptacji spo ecznej  dla aktywno ci NGOs  ……………pkt. 

g) konkurencja podmiotów komercyjnych   ……………pkt. 

h) inna bariera jaka? ……………pkt. 

15) Które wed ug Pani/Pana czynniki b d  pozytywnie wp ywa  na rozwój NGOs? (wybierz odpowiedni

cyfr  1; 2; 3; 4 lub 5. Przy czym szansa: nieistotna-1; ma o istotna-2; umiarkowana-3; wa na-4; bardzo 

wa na–5)  

a) nap yw rodków pomocowych z Unii Europejskiej   …………… pkt. 

b) wraz ze wzrostem zamo no ci koszt tworzenia miejsc pracy przez tradycyjne przedsi biorstwa oraz 

administracj  publiczn  b dzie wzrasta , co zagospodaruj  NGOs, które b d  w stanie stworzy  ta sze 

miejsca pracy  …………… pkt.  

c) rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego  ……………  pkt. 

d) poprawa infrastruktury finansowej (m.in. dokapitalizowanie funduszy po yczkowych i por czeniowych 

dzia aj cych w regionie, rodki finansowe UE, rozwój instytucji wspieraj cych NGOs w dost pie do 

kapita u)  …………… pkt. 

e) poprawa wspó pracy i przep ywu informacji pomi dzy NGOs a przedstawicielami w adz regionalnych  

i lokalnych …………. pkt. 

f) tendencja do wzmacniania wymiaru terapeutycznego pracy w NGOs  ……………  pkt. 

g) wrastaj ca innowacyjno  i nieszablonowo  dzia a  podparta lepszym rozeznaniem potrzeb i mo liwo ci 

beneficjentów b dzie w przysz o ci sprzyja a wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej NGOs w stosunku do 

innych podmiotów   ………… pkt.                                   

h) inna szansa jaka? …………… pkt. 

II. Wspó praca NGOs z samorz dem 

1) Czy reprezentowana przez Pani /Pana organizacja otrzyma a w 2010 roku pomoc finansow  od w adz 

samorz dowych Powiatu Olszty skiego? 

   Tak        Nie   

2) Czy reprezentowana przez Pani /Pana organizacja w ramach wspó pracy z samorz dem otrzyma a

zlecenia realizacji zada  Powiatu Olszty skiego jako: 

a) zlecenie wykonania zada  publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji 

   Tak       Nie   

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

   Tak       Nie   

3) Czy reprezentowana przez Pani /Pana organizacja otrzyma a pomoc od Starostwa Powiatowego  

w nast puj cy sposób (zaznacz – mo liwa wi cej ni  jedna odpowied ):

pomoc w nawi zywaniu przez organizacje pozarz dowe kontaktów mi dzynarodowych   

informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz Posiedze  Rady Powiatu Olszty skiego   
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udzielanie rekomendacji, dla organizacji pozarz dowych staraj cych si  o rodki z innych róde    

konsultowanie  z organizacjami pozarz dowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotycz cych dzia alno ci organizacji pozarz dowych   

tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym   

udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka  otwartych poprzez nieodp atne udost pnienie lokalu, 

rodków technicznych, itp.   

udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodków finansowych na realizacj  zada  publicznych z innych 

róde  ni  dotacje Powiatu Olszty skiego   

wspó udzia  Powiatu w organizacji szkole , konferencji, forum wymiany do wiadcze , w celu 

podniesienia sprawno ci funkcjonowania organizacji   

nieodp atne udost pnianie materia ów zwi zanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zada

publicznych, których realizacja odbywa si  w drodze konkursu ofert   

ulgi podatkowe 

obni ka czynszów dzier awczych  

pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali przeznaczonych na statutow  dzia alno

dofinansowanie (wspó finansowanie) przedsi wzi  realizowanych przez NGOs z podmiotami, których 

udzia y ma gmina/powiat  

pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników  

inne 

(jakie?)………………………………………………………………………………………………………

4) Której z form pomocy i wspó pracy oczekiwaliby Pa stwo od Starostwa Powiatowego (wybierz 

odpowiedni  cyfr  1; 2; 3; 4 lub 5. Przy czym: nieistotna-1; ma o istotna-2; umiarkowana-3; wa na-4; 

bardzo wa na–5)? 

pomoc finansowa w formie dotacji         pkt. 

pomoc w formie zlecenia zada  wraz z dofinansowaniem ich realizacji       pkt. 

pomoc w nawi zywaniu przez organizacje pozarz dowe kontaktów mi dzynarodowych      pkt. 

informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz Posiedze  Rady Powiatu Olszty skiego   

         pkt. 

udzielanie rekomendacji, dla organizacji pozarz dowych staraj cych si  o rodki z innych róde         pkt. 

konsultowanie  z organizacjami pozarz dowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotycz cych dzia alno ci organizacji pozarz dowych       pkt. 

tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym       pkt. 

udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka  otwartych poprzez nieodp atne udost pnienie lokalu, 

rodków technicznych, itp.      pkt. 

udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodków finansowych na realizacj  zada  publicznych z innych 

róde  ni  dotacje Powiatu Olszty skiego       pkt. 

wspó udzia  Powiatu w organizacji szkole , konferencji, forum wymiany do wiadcze , w celu 

podniesienia sprawno ci funkcjonowania organizacji        pkt. 

nieodp atne udost pnianie materia ów zwi zanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zada

publicznych, których realizacja odbywa si  w drodze konkursu ofert        pkt. 

ulgi podatkowe        pkt. 

obni ka czynszów dzier awczych         pkt. 

pomoc w znalezieniu wolnych gruntów na inwestycje lub lokali przeznaczonych na statutow  dzia alno

       pkt. 

dofinansowanie (wspó finansowanie) przedsi wzi  realizowanych przez NGOs z podmiotami, których 

udzia y ma gmina/powiat     pkt. 

pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników     pkt. 

innej (jakiej?)  …………………………………………………………………………………………   

      pkt. 
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5) Jakie g ówne bariery utrudniaj  wspó prac  pomi dzy Pa stwa NGO a Starostwem Powiatowym 

(wybierz odpowiedni  cyfr  1; 2 ; 3 ; 4 lub 5. Przy czym bariera: nieistotna-1; ma o istotna-2; 

umiarkowana-3; wa na-4; bardzo wa na–5) 

a) Merytoryczne  „nieprzygotowanie” do wspó pracy samorz du z NGO     pkt. 

b) Niedocenianie roli NGO w rodowisku lokalnym      pkt. 

c) Niedostrzeganie mo liwo ci i op acalno ci wspó pracy      pkt. 

d) Nie ma zaufania pomi dzy obu stronami      pkt. 

e) Brak elastyczno ci w funkcjonowaniu administracji      pkt. 

f) Pracownicy samorz dowi postrzegaj  NGO jako konkurencj , a nie jako partnera do wspó pracy      pkt. 

g) Traktowanie NGO przez samorz d jako petenta, a nie jako równoprawnego partnera     pkt.  

h) inne bariery - jakie? ………………………………………………………………………     pkt. 

6) Czy macie Pa stwo jakie  sugestie/pomys y co do zmniejszenia negatywnego oddzia ywania trzech 

powy szych czynników, którym przypisali cie Pa stwo najwa niejsze znaczenie? 

1) …………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………… 

7) W jakich obszarach Pa stwa organizacja mog aby wspiera  polityk  samorz dow  i przejmowa

wykonanie niektórych zada  (prosz  zakre li  w a ciw  odpowied  i sprecyzowa ):

a) dzia alno   szkoleniowa pracowników samorz du i szkolenia zlecane przez samorz d (g ównie z jakiego 

zakresu? 

……………………………………………………………………………………………………….....…) 

b) dzia alno  us ugowo-handlowa wykonywana na rzecz samorz du lub zlecana przez samorz d  (jakiego 

rodzaju? 

………………………………………………………………………..…………………………………..) 

c) organizacja i obs uga imprez dla samorz du lub zlecanych przez samorz d (np. jakich? …………. 

……………………………………………………………………………………………….…………..….) 

d) dzia alno  produkcyjna wykonywana na rzecz samorz du lub zlecana przez samorz d (jakiego rodzaju? 

……………………………………………………………………………………………………………...) 

e) dzia alno  turystyczna wykonywana na rzecz samorz du lub zlecana przez samorz d (jakiego rodzaju? 

………………………………………………………………………………………………..……………..) 

f) dzia alno  transportowa wykonywana na rzecz samorz du lub zlecana przez samorz d (jakiego rodzaju? 

- np. przewóz osób, rzeczy itd. 

………………………………………………………………………………................................................) 

g) wynajem pomieszcze  na rzecz samorz du lub na zlecenie samorz du (jakiego rodzaju pomieszczenia 

………………………………………………………………………………………………………….…..) 

h) dzia alno  wydawnicza wykonywana na rzecz samorz du lub zlecana przez samorz d (jakiego rodzaju? 

…………………………………………………………………………………………………………....…) 

i) inna (jaka?)………………………………………………………………………………………………….. 

8) Generalnie jak ocenia Pani/Pan wspó prac  z w adzami samorz dowymi? 

Bardzo dobrze        Dobrze   rednio        Raczej le   le   

9) Jakie wed ug Pana/Pani s  g ówne przyczyny s abej aktywno ci, zawieszania, a nawet upadku  

i dzia alno ci organizacji pozarz dowych z terenu Powiatu Olszty skiego? 

a) Jest to naturalny proces taki sam jak w przypadku przedsi biorstw (rynek „czy ci” te organizacje, które 

s  najmniej efektywne) i nie ma w tym nic niepokoj cego 

b) Jest to gro ne zjawisko, ale organizacje pozarz dowe s  sobie same winne (np. s  mniej aktywne  

i efektywne w porównaniu z innymi podmiotami)  

c) Jest to gro ne zjawisko, któremu winne jest przede wszystkim strona publiczna (z e prawo, s aba 

aktywno  w adz samorz du itd.)  

d) Jest to skomplikowana kwestia, a winne s  „obie strony”  

e) Inna odpowied  (prosz  sprecyzowa  ……………………………………………………………….......) 
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Pytania dodatkowe 

1. Czy byliby cie Pa stwo zainteresowani udzia em w bezp atnych szkoleniach? 

tak  

nie 

2. W jakich bezp atnych szkoleniach wzi liby cie Pa stwo udzia ?

(mo na zaznaczy  dowoln  ilo )

ksi gowo  w organizacjach pozarz dowych 

Zarz dzanie Zasobami Ludzkimi 

organizacja pozarz dowa jako pracodawca 

budowa wizerunku organizacji pozarz dowej 

podstawowe regulacje prawne w organizacjach pozarz dowych 

komunikacja interpersonalna 

pozyskiwanie funduszy 

inne ……………………………………………………………………….. 

3. W jakich dniach wzi liby cie Pa stwo udzia  w bezp atnych szkoleniach? 

od poniedzia ku do pi tku

sobota 

niedziela 

ka dy termin jest dobry 

4. Ile osób zrzesza Pa stwa organizacja?  ………………………… 

a) w tym ilo  kobiet     ……………………….... 

b) w tym ilo  m czyzn   ……………………….... 

     

5. Ile jest osób w zarz dzie Pa stwa organizacji?  ……………………….... 

a) w tym ilo  kobiet     ……………………….... 

b) w tym ilo  m czyzn   ……………………….... 

6. Jak  funkcj  Pani/Pan pe ni w NGO (prosz  wpisa  poni ej)  

………………………………………………………………………………………………………………………                              

7. Osoba do kontaktu ………………………………………………………………………………………...

8. Telefon ……………………………………………………………………………………………………..

9. Nazwa i adres organizacji  

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

ród o: M. Oli ski, R. Walkowiak – 2011 r. 
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