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KONTEKST 



Samorząd terytorialny jest zgodnie z Konstytucją RP 
realizatorem zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. Organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego postanawiają o:
 wyborze sposobu prowadzenia i form usług użyteczności
publicznej ;
 wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego.

Usługi użyteczności publicznej



Art. 7. (ustawa o samorządzie gminnym)

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej, 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,

Usługi użyteczności publicznej Gmina



10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej, 
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Usługi użyteczności publicznej - Gmina



Art. 4. 1. (ustawa o samorządzie powiatowym) Powiat wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 
1) edukacji publicznej; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) pomocy społecznej; 
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
4) polityki prorodzinnej; 
5) wspierania osób niepełnosprawnych; 
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
8) kultury fizycznej i turystyki; 
9) geodezji, kartografii i katastru; 
10) gospodarki nieruchomościami; 
11) administracji architektoniczno-budowlanej; 
12) gospodarki wodnej; 
13) ochrony środowiska i przyrody; 
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

Usługi użyteczności publicznej - Powiat



Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 
charakterze ponadgminnym w zakresie: 
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i 
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska; 
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
18) ochrony praw konsumenta; 
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych; 
20) obronności; 
21) promocji powiatu; 
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

Usługi użyteczności publicznej - Powiat



Usługi użyteczności publicznej samorząd może bowiem realizować 
samodzielnie, lub w drodze umowy może powierzać wykonywanie 
zadań osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na postawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach 
publicznych,  w trybie przepisów
ustawy  dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
albo na zasadach ogólnych.

Usługi użyteczności publicznej - zlecanie



Jednostka 
samorządu 

terytorialnego

Przedsiębiorstwo 
społeczne

Relacje związane z działalnością w 
sferze gospodarczej

Realizator 
zadań 

zleconych

Realizator 
usług i 

dostarczyciel 
produktów

Partner w 
realizacji 

zadań

Kupujący 
usługi i 
towary

Wspierając
y działania 

poprzez 
ulgi

Kreator 
polityki 
lokalnej

Partner 
kreowaniu 

polityk

Zleceniodawca 
zadań 

publicznych

Relacje związane z działalnością w 
sferze pożytku publicznego

Udzielanie dedykowanego wsparcia na mocy ustawy

Finansowanie 



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

6.5 . Zamówienia udzielane w ramach projektów 
(…)

5) W przypadku gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, 
może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie. 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Podrozdział 4.1 Koordynacja, partnerstwo i profilowanie interwencji EFS

2) Dla zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej realizacji projektów na  
danym terytorium (np. gminy, powiatu), IZ RPO może: 
a) zapewnić, że projekty realizowane na danym terytorium przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane przy 
wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. W tym celu IZ RPO 
może określić warunki brzegowe i preferencje dotyczące zlecania zadań(np. określić 
kategorie zadań podlegających zleceniu); 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Podrozdział 4.6 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie 

6) IZ RPO może wymagać, aby OPS i PCPR: 
a) zlecały realizację określonych zadań w ramach projektu na zasadach dotyczących 
zlecania realizacji zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
b) realizowały projekty w partnerstwie. 



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Podrozdział 4.6 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie 

8) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub 
PCPR są realizowane przez: 
a) partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 
b) PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie 
realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji 
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej 
ustawie; 
c) podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych; 
d) podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 
reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu 
jako realizatorzy projektu



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Podrozdział 6.1 Ogólne warunki wsparcia rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv 

4) IZ RPO zobowiązuje beneficjentów w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie o 
dofinansowanie projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonywania 
zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), 
dokonywania zamówień u PES w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o której mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 



Zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym, podmiotom 

ekonomii społecznej 
– pożytek publiczny



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o   

wolontariacie

Art. 3.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 

bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami 

prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4.

Usługi użyteczności publicznej – pożytek publiczny - KTO



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie

Art. 3.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

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

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Usługi użyteczności publicznej – pożytek publiczny



Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w

zakresie:

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

Usługi użyteczności publicznej – pożytek publiczny – CO (1)



Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w
zakresie:

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Usługi użyteczności publicznej – pożytek publiczny – Co (2)



Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania
w zakresie:

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Usługi użyteczności publicznej – pożytek publiczny – CO (3)



Usługi społeczne użyteczności 

publicznej

Działania pożytku publicznego

promocja i ochrona  zdrowia ochrona i promocja zdrowia

pomoc społeczna  pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

gminne budownictwo mieszkaniowe brak bezpośredniego odniesienia

edukacja publiczna nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

kultura, w tym biblioteki gminne i inne 

instytucje kultury oraz ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej;

kultura fizyczna i turystyka,  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 wypoczynek dzieci i młodzieży;

 turystyka i krajoznawstwo;

polityka prorodzinna  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

wspieranie osób niepełnosprawnych działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy



Podsumowanie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie nakłada na jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek 
współpracy i wspierania organizacji 

pozarządowych. 



Podsumowanie

Współpraca NGO i JST jest rzeczywistą 
potrzebą, a jej celem jest skuteczne 

zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego.



JST a NGO/PES

JST

• posiadają wyborczą 
legitymizację do działania,

• są zobowiązane do realizacji 
wielu zadań,

• dysponują zasobami 
finansowymi.

NGO/PES

• dobrowolne zrzeszenia,

• działają dla określonego 
celu,

• często działają na rzecz 
określonego (lokalnego) 
środowiska.



Płaszczyzny współpracy JST 
z NGO

1. Współpraca w zakresie tworzenia polityk 
publicznych.

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań 
publicznych.

3. Infrastruktura współpracy – tworzenie 
warunków do społecznej aktywności. 



Współpraca JST z NGO 
w zakresie realizacji zadań publicznych

• Cel: dążenie do zaspokajania potrzeb 
społecznych z wykorzystaniem potencjału 

obu partnerów.

• Kluczowe przy określaniu jej form jest 
ograniczenie w zakresie zadań i terenu 

współpracy.



Współpraca JST z NGO 
w zakresie realizacji zadań publicznych

Obszary współpracy

Realizacja zadań 
publicznych z 

wykorzystaniem form 
finansowych

Realizacja zadań 
publicznych z 

wykorzystaniem form 
niefinansowych

Partnerstwo 
projektowe w 

realizacji zadań 
publicznych



FORMY FINANSOWE



Realizacja zadań publicznych 
z wykorzystaniem form finansowych

Zlecanie zadań publicznych wymaga 
zastosowania odpowiednich 
narzędzi/wzorców wynikających z:

1. obowiązujących przepisów prawa,
2. wymogów zarządzania w administracji 

publicznej,
3. uwarunkowań kulturowych.



Realizacja zadań publicznych 
z wykorzystaniem form finansowych

1. Obowiązujące przepisy prawa (ustawa o 
finansach publicznych, PZP, UODPP i in.):

• ogłaszanie konkursów na realizację zadań 
publicznych równocześnie ze złożeniem projektu 
budżetu,

• przyjmowanie i rozpatrywanie przez JST 
wniosków NGO o realizację zadań publicznych,

• zlecanie NGO obsługi konkursów ofert.



Realizacja zadań publicznych 
z wykorzystaniem form finansowych

2. Wymogi zarządzania w administracji publicznej:

• standaryzacja usług publicznych,
• powiązanie kryteriów wyboru ofert z programem współpracy i 

dokumentami planistycznymi,
• uwzględnienie w kosztach realizacji zadań publicznych zarówno 

wydatków merytorycznych, jak i administracyjnych,
• dopuszczenie możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy 

pozycjami,
• jawność procedur naboru i wyboru ofert,
• opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu monitoringu 

oceny i realizacji zadania publicznego.



Realizacja zadań publicznych 
z wykorzystaniem form finansowych

3. Uwarunkowania kulturowe:
• wspólne ofert NGO,
• stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach 

publicznych,
• zapraszanie do składu komisji konkursowych 

przedstawicieli różnych sektorów (minimalizuje to 
ryzyko wystąpienia konfliktu interesów),

• publikowanie informacji, raportów i sprawozdań z 
realizacji zadań  publicznych.



Realizacja zadań publicznych z 
wykorzystaniem form finansowych

SAMORZĄD:
• wspiera oddolne inicjatywy podejmowane 

w sferach zadań publicznych, zmierzające 
do zaspokojenia potrzeb lokalnych,

• tworzy procedury związane z realizacją zadań publicznych,
• powinien zrezygnować z bezpośredniego prowadzenia 

działań w obszarach, w których działania te mogą 
przejmować NGO



Realizacja zadań publicznych z 
wykorzystaniem form finansowych

Przekazanie zadań musi być powiązane z 
przekazaniem środków na ich realizację oraz z 

zapewnieniem odpowiedniej jakości i 
efektywności ich realizacji (standaryzacja).

Przekazanie zadania NGO nie zwalnia 
samorządu z odpowiedzialności za jego 

wykonanie.



Realizacja zadań publicznych z 
wykorzystaniem form finansowych

JST zlecając realizację zadania publicznego 
powinno brać pod uwagę przede wszystkim: 

skuteczność realizacji założonych celów zadania 
i ich wpływu na poprawę jakości życia 

mieszkańców.



Finansowe formy współpracy 
NGO z JST

1. Powierzenie wykonywania zadania publicznego 
wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego 

realizacji.
2. Wspieranie wykonywania realizacji zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
częściowe sfinansowanie jego realizacji.

3. Inicjatywy lokalne.



Finansowe formy współpracy 
NGO z JST

4. Umowa partnerstwa określona 
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju.

5. Partnerstwo publiczno-prywatne.

6. Umowy międzynarodowe dotyczące 
niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł 

zagranicznych.



Finansowe formy współpracy 
NGO z JST

Zasady, na jakich NGO mogą otrzymać 
pieniądze ze środków publicznych (budżetów 
miasta, gminy, województwa, ministerstwa) 

w formie dotacji na realizację zadań 
publicznych, określone są w UODPP.



Finansowe formy współpracy 
NGO z JST

Podstawowe formy 
przekazywania 
pieniędzy NGO

powierzenie 
realizacji zadania

wspieranie 
realizacji zadania



Finansowe formy współpracy                                    
NGO z JST

Powierzenie realizacji zadania

• JST finansuje w całości 
wykonanie zadania przez 
dany podmiot,

• nie jest wymagany wkład 
własny.

Wsparcie realizacji zadania

• JST tylko częściowo finansuje 
wykonanie zadania przez dany 
podmiot,

• dotowany podmiot musi 
zagwarantować udział środków 
finansowych własnych lub 
pochodzących z innych źródeł 
(wkład własny),

• zazwyczaj część wkładu 
własnego może stanowić praca 
wolontariuszy. 



Finansowe formy współpracy NGO 
z JST

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się 
zwykle po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert



Finansowe formy współpracy NGO 
z JST

Samorządy mają dowolność w zakresie wyboru przedmiotu 
konkursu (musi się on wpisywać w katalog ich zadań), dzięki 

czemu mogą przyznać dotacje na projekty odpowiadające na 
realne lokalne potrzeby i uwzględniające specyfikę lokalnych 

organizacji i innych uprawnionych podmiotów. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej 
kolejności zadania priorytetowe, które określone są w 

rocznym programie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi.



Procedura konkursowa
1. Etap I – ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

2. Etap II – nabór i ocena wniosków.

3. Etap III – rozstrzygnięcie konkursu 
i podpisanie umowy.

4. Etap IV – realizacja zadania przez NGO i nadzór 
administracji publicznej nad jego organizacją.

5. Etap V – Rozliczenie zadania i dotacji 
przeznaczonej na jego realizację.



Nowy wzór oferty realizacji zadania 
publicznego

Najważniejsze zmiany:
• rezygnacja z podawania niektórych danych dotyczących np. daty 

wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON, oraz 
numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu 

działalności gospodarczej,

• wprowadzono możliwość oszacowania wartości wkładu 
rzeczowego w zakresie, w jakim będzie on wykorzystany do 

realizacji zadania,

• wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym 
wpływających na czytelność zapisów.
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